
معاونت پژوهش و فناوری
گزارش عملکرد سال 1397



 

 

 

 

 

 



 

 
 أ

 فهرست مطالب
 

 1 ............................................................................................................................................................. گفتارشیپ

 3 ............................................................... دانشگاه کردستان يحوزه معاونت پژوهش و فناور یچارت سازمان

 4 ................................................................................. یامور پژوهش تیریو مد يدفتر معاونت پژوهش و فناور

 24 .............................................................................................................................یالمللنیب يهاپروژه ستیل

 28 ............................................................................................................................... فناور يمرکز رشد واحدها

 41 ..........................................................................................................و دفتر ارتباط با صنعت ینیکارآفرمرکز 

 45 ..................................................................................................................................................... يمرکز نوآور

 53 ...................................................................................................................................... عیمرکز محاسبات سر

 55 ..................................................................................................................................... عاتاطال يحوزه فناور

 58 ......................................................................................................................... و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز

 76 .......................................................................................................................... یشناسپژوهشکده کردستان

 80 ............................................................................................................................... یتوت فرنگ یمرکز پژوهش

 84 .................................................................................................................. يتوسعه جنگلدار مرکز پژوهش و

 86 .............................................................................................. ییدارو اهانیاصالح و توسعه گ یمرکز پژوهش

 91 ................................................................................................................ آب یعلوم و مهندس یمرکز پژوهش

 93 ............................................................................ یکیهوشمند الکتر يهازشبکه و شبکهیر یمرکز پژوهش

 99 ................................................................................................. یست پزشکیز يهاته اخالق در پژوهشیکم

 HSE( .................................................................................................. 101( ستیز طیو مح یمنیسالمت، ا تهیکم

 107 ........................................................................................................................................... يشگاه مرکزیآزما

 

 



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 1 

 گفتارپیش
استاد،  18عضو هیات علمی ( 380اکنون داراي تعداد  سال، هم 44دانشگاه کردستان با قدمتی بیش از 

 437ارشد،  2718کارشناسی،  7163دانشجو ( 10515مربی) و تعداد  13استادیار،  265دانشیار،  84
دانشکده اصلی شامل: علوم پایه،  7باشد. دانشگاه کردستان دانشجوي خارجی) می 197دکتري، 

نی و اجتماعی، زبان و ادبیات، و هنر و معماري و همچنین مهندسی، کشاورزي، منابع طبیعی، علوم انسا
 47نام علوم پایه و فنی مهندسی در شهر بیجار دارد. دانشگاه همچنین داراي یک دانشکده اقماري به

 باشد. رشته دکتري می 30رشته کارشناسی ارشد و  104رشته کارشناسی،  54گروه آموزشی با 
 World Impact( جهانی اثرگذاري بنديرتبه سیستم در انستتو 2019 سال در کردستان دانشگاه

Ranking (ایندکس نیچر بنديرتبه باال، در به 301 رتبه تایمز )Nature Index (بین 2018 سال 
 اساس بر 2018 کشوري و در سال 32 رتبه 2018 سال ISC بنديرتبه ، در10 رتبه کشور هايدانشگاه

 676 رتبه و کشوري 33 رتبه) Scimago Institutions Rankings( سایماگو موسسات بنديرتبه
جهان،  برتر دانشمندان درصد یک عضو نفر یک همچنین دانشگاه کردستان داراي .نماید کسب را جهانی

یک نفر عضو یک درصد دانشمندان برتر کشورهاي جهان اسالم و همچنین داراي سه نفر عضو فدراسیون 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     باشد.                                                                                                                        سرآمدان ایران می

هاي نسل چهارم معروف هستند که به دانشگاههاي پیشرفته امروزي دانیم دانشگاههمانطور که می
باشند. دانشگاه دار چهار رسالت آموزش، پژوهش، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی میعهدههمزمان 

کردستان چند سالی است که با احداث مراکز رشد، نوآوري، کارآفرینی و ارتباط با صنعت به سمت 
ه است اما هنوز در ابتداي راه است و براي کم رنگ دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) تغییر رویکرد داد

ریزي هاي موثري بردارد، که نیازمند برنامهکردن مرز بین دانشگاه با صنعت و حتی جامعه الزم است گام
هاي راهبردي است. در این میان حوزه معاونت پژوهش و فناوري، مسئولیتی نمودن سیاستو اجرایی

هاي پژوهشی، کارآفرینی و اجتماعی دار انجام رسالتمزمان عهدهبس خطیر به عهده دارد زیرا ه
) 1باشد. از این رو برنامه راهبردي دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري بر سه محور استوار است: می

علم و گسترش مرزهاي دانش با رویکرد چاپ مقاله در  هاي بنیادي کیفیت محور براي تولیدپژوهش
هاي کاربردي تقاضامحور که بتوانند در راستاي ارتباط با ) پژوهش2خارجی، مجالت معتبر داخلی و 

 قابل محصوالت تولید هدف هاي فناورانه با) پژوهش3صنعت، رفع مشکالت و مسایل جامعه باشند و 
 بنیان دانشگاهی شود. هاي دانشتاسیس شرکت به آمد آن بتواند منجرپی که سازيتجاري

اي به هاي تشویقی، توجه ویژهاخیر با فراهم نمودن بسترهاي الزم و حمایت هايخوشبختانه در سال
گیري کسب نماید هاي بنیادي شده است و دانشگاه توانسته است در این زمینه افتخارات چشمپژوهش

هاي هاي کاربردي و فناورانه که در راستاي رسالتکه پیشتر به آنها اشاره شد. اما در حوزه پژوهش
باشند، هنوز دانشگاه با جایگاهی که در خور شأن آن باشد نی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه میکارآفری



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 2 

 کند،می دنبال آینده سال در فناوري و پژوهش معاونت حوزه که اصلی هايبرنامه از یکی فاصله دارد. لذا
هاي نوآوري، فناوري و کارآفرینی سازي در زمینه ارتقاي مهارتاهتمام جدي براي بسترسازي و گفتمان

(دانشگاه نسل سوم) و تالش براي رفع نیازهاي جامعه و ترسیم نقشه راه براي توسعه جامعه در همه 
 ها (دانشگاه نسل چهارم) است. زمینه

 

 کیومرث کرمی

 معاون پژوهش و فناوري
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 چارت سازمانی حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه کردستان
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 و فناوري پژوهش معاونت دفتر

 پژوهشی امور مدیریت و
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 1397 سال در پژوهش با مرتبط جاري امور
 پژوهش شوراي در طرح براي آنها کردن آماده و علمی هیات اعضاي پژوهش با مرتبط امور کلیه مدیریت

 :شامل دانشگاه فناوري و
 نظرات انعکاس و هادرخواست بررسی علمی، هیات اعضاي از پژوهشی هايطرح پروپوزال دریافت )1

  محققین به پژوهشی شوراي
 شوراي نظرات انعکاس علمی، هیات اعضاي از پژوهشی هايطرح نهایی هايگزارش دریافت )2

 پژوهشی طرح نهایی گزارش تنظیم براي علمی هیات اعضاي به دادن اطالع محققین، به پژوهشی

 تخصصی هاينشست و سمینارها ها،همایش برگزاري درخواست )3

 مطالعاتی فرصت و تابستانه پژوهشی ماموریت از استفاده براي علمی هیات اعضاي درخواست )4

 تجهیزات خرید هايدرخواست مدیریت )5

 بین هايهمایش در علمی هیات اعضاي و تکمیلی تحصیالت دانشجویان شرکت درخواست بررسی )6
 المللی

 دانشگاه علمی هیات اعضاي تمامی گرانت تسویه هايپرونده بررسی )7

 غیره و کتاب داوري پژوهشی، طرح خاتمه هايصدورگواهی )8

 اموال و انبار هايبخش با هماهنگی ها،شرکت از شده خریداري تجهیزات دریافت جهت هماهنگی )9
 و نصب جهت هماهنگی ،لزوم صورت در و هاگروه نمایندگان به تجهیزات دادن تحویل ،دانشگاه

 تجهیزات اندازيراه
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 1397 سال در جدید هاينامهآیین تدوین و موجود هاينامهآیین بازنگري
 تابستانه پژوهشی ماموریت از علمی هیات اعضاي استفاده جدید نامهآیین تدوین )1

 هانامهپایان دهیجهت جدید نامهآیین تدوین )2

 از مالی حمایت افزایش تصویب و کشور از خارج مطالعاتی فرصت از استفاده دستورالعمل بازنگري )3
 آنها

 کردستان دانشگاه پسادکتري هايدوره دستورالعمل تصویب و تدوین )4

 اعضاي خارجی و داخلی هاي کنفرانس در شرکت به مربوط پژوهشی هاينامهآیین اصالح و بازنگري )5
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیات

 کتاب چاپ از مالی حمایت نامه ینیآ اصالح و بازنگري )6

 اعضاي به استحقاقی پایه اعطاي نحوه نامه آیین تدوین در دانشگاه آموزشی معاونت با همکاري )7
 علمی هیات
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  1397 سال در دانشگاه یپژوهش سامانه و دانشگاه سایت وب با مرتبط ورام
 اطالعات فناوري مدیریت همکاري با دانشگاه فارسی سایت وب مدیریت )1

  دانشگاه انگلیسی سایت وب اندازيراه جهت دانشگاه المللی بین هايهمکاري دفتر با همکاري )2
 اساتید شخصی صفحه سامانه رسانیروزبه براي ژیرو شرکت با تعامل و پژوهشی سامانه تیمدیر )3

 پژوهشی سامانه در دوزبانه صورت به پژوهشی هايفعالیت اطالعات ورود امکان )4

  پژوهشی گرانت ماژول مقاالت، التشویق حق درخواست ماژول اندازيراه )5
 پژوهشی سامانه در مقاالت تشویقی محاسبه امکان اندازيراه )6

 پژوهشی سامانه در پژوهشی گرانت محاسبه امکان اندازيراه )7

 علمی هیات اعضاي 1396 سال گرانت براي شده محاسبه امتیازهاي نقص رفع و کنترل ،بازبینی )8
 دانشگاه پژوهشی سامانه توسط

 اطالعات دریافت و علمی هیات عضو مقاالت به ارجاعات تعداد ،h-index شامل اطالعات خوانش )9
 اسکاپوس از جدید مقاالت

 علمی هیات اعضاي براي انگلیسی فارسی زبان دو به رزومه دریافت امکان ایجاد  )10

 در پژوهشی هايطرح و دانشجویی نامهپایان هايپروپوزال بررسی درخواست ماژول اندازيراه  )11
 پزشکی زیست هايپژوهش در اخالق کمیته

 پژوهشی سامانه کاربران توسط مجالت و هاهمایش اشخاص، اسامی تعریف امکان ایجاد  )12
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 1397 سال در دانشگاه همایش مدیریت سامانه با مرتبط ورام
 هايتم افزودن و (ایمیل) پیام ارسال داوري، شیوه شامل همایش مدیریت سامانه رسانی روزبه )1

 سامانه به جدید

 گذشته هايسال در شده برگزار هايهمایش آرشیو ماژول ایجاد )2

 کردي) و انگلیسی (فارسی، دانشگاه همایش مدیریت سامانه کردن زبانه سه )3
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 مالی هايپرداخت درخواست و پژوهشی معاونت در شده انجام مالی کارهاي

 1397 سال در دانشگاه مالی و اداري معاونت به شده ارسال
 آنها مالی هايهزینه پرداخت نامه نوشتن و خارجی و داخلی یپژوهش طرح قراردادهاي تنظیم )1

 مطالعاتی فرصت متقاضیان مالی هايهزینه پرداخت به مربوط هاينامه تنظیم )2

 هیات اعضاي خارجی و داخلی هايکارگاه و هاهمایش در شرکت هزینه پرداخت لیست تنظیم )3
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی

 ءامضا براي هادانشکده به ارسال و علمی هیات اعضاي 1396 سال گرانت قراردادهاي تنظیم )4
 پژوهشی سامانه توسط شده محاسبه علمی هیات اعضاي مقاالت تشویقی بالغم کنترلو  بازبینی )5

  )2016 و 1395 هايسال در شده چاپ( دانشگاه
 چاپ( علمی هیات اعضاي مقاالت اول صفحه کپی با همراه مقاالت تشویقی پرداخت لیست تنظیم )6

 طور به دانشکده هر اعضاي به مربوط پرداخت لیست ارسال و )2016 و 1395 هايسال در شده
 مقاالت التشویق حق پرداخت براي مالی و اداراي معاونت به جداگانه

 گرانت دوم بخش نمودن واریز و 94 و 92-93 گرانت پرداخت پیش تسویه به مربوط مدارك بررسی )7
  علمی هیات اعضاي از الزم مستندات و مدارك وصول از پس

 هايرسانیاطالع با 94 و 92-93 هايسال به مربوط هايگرانت پرداخت پیش تسویه نمودن کامل )8
 1397 ماه تیر تا تسویه مهلت تمدید و مکرر

 گرانت دریافت جهت اسکالر گوگل پروفایل ایجاد به علمی هیات اعضاي الزام و عمومی فراخوان )9
 1396 سال پژوهشی

 دانشگاه داخل در علمی هايکارگاه و هاکنفرانس برگزاري از مالی حمایت پرداخت نامه تنظیم  )10

 دانشگاه مجالت کارشناسان از مالی حمایت پرداخت نامه تنظیم  )11

 دانشگاه مجالت چاپ از مالی حمایت پرداخت نامه تنظیم  )12

 کردستان دانشگاه انتشارات در کتاب چاپ از مالی حمایت پرداخت نامه تنظیم  )13

 در علمی هیات (اعضاي پژوهشی قرارداد علمی هیات اعضاي به مربوط مالی پرداخت نامه تنظیم  )14
 ردیف) دریافت انتظار

 تسویه و داخل تجهیزات نمایشگاه از داخلی تجهیزات خرید قراردادهاي به مربوط امور پیگیري  )15
 دانشگاه مالی و اداري معاونت به مستندات ارائه با قبل هايسال شده هزینه مبالغ از بخشی
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 1397 سال در کتاب نشر و علمی یاتنشر حوزه در شده انجام اقدامات
 نشریات امور انجام جهت قراردادي انکارشناس کارگیري به براي دانشگاه نشر شوراي مصوبه گرفتن )1

  دانشگاه علمی
 عتف وزارت به نشریات مجوز به مربوط هاينامه ارسال )2

  دانشگاه علمی نشریات مدیریت جامع سامانه اندازي راه )3
داخل و خارج دانشگاه براي چاپ کتاب توسط انتشارات دانشگاه نویسندگان از درخواست دریافت  )4

 و طرح آن در شوراي نشر دانشگاه 

 داوري به دانشگاه انتشارات در چاپ براي نشر شوراي در شده تایید هايکتاب ارسال )5

 کتاب داوري جهت دانشگاه از خارج و داخلی داوران با اولیه هماهنگی )6

 یا مولف به داوران نظرات انعکاس وران،دا نظرات دریافت پیگیري داوري، به ارسال نامه تنظیم )7
 مترجم

 چاپ براي شورا در شده تایید هايکتاب چاپ قراردادهاي تنظیم )8

 دانشگاه انتشارات در چاپ براي شده تایید هايکتاب براي فیپا و شابک دریافت )9

 یا مولف به نظرات انعکاس و دانشگاه نشر نامهآیین با آن دادن تطبیق کتاب، چاپ پیش بررسی  )10
 مترجم

 دانشگاه مالی امور به ارسال و مترجمین و مولفین به کتاب چاپ هايحمایت پرداخت نامه تنظیم  )11

  دانشگاه نشر شوراي در شده چاپ هايکتاب به امتیازدهی  )12
 علمی هیات اعضاي به کتاب امتیاز هاينامه ارسال و تنظیم  )13

 

 



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 11 

 
 
  



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 12 

 فناوري و پژوهش معاونت در جدید هايکمیته ایجاد
 زیست هايپژوهش در اخالق کمیته تاسیس براي الزم مدارك ارسال و بهداشت وزارت با مکاتبه )1

 پزشکی

  بهداشت وزارت از پزشکی زیست هايپژوهش در اخالق کمیته تاسیس مجوز دریافت )2
 مهر از کمیته فعالیت به شروع و پزشکی زیست هايپژوهش در اخالق کمیته اعضاي ابالغ نوشتن )3

1397 

 جدید اعضاي تعیین با (HSE) دانشگاه زیست محیط و ایمنی سالمت، کمیته مجدد نمودن فعال )4
 نفر) یک دانشکده هر (از

 هفتگی جلسات تشکیل با1397 مهر از کمیته فعالیت به شروع و HSE کمیته اعضاي ابالغ نوشتن )5
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 1397 سال در یاستان فناوري و پژوهش هفته به مربوط هايفعالیت
 فناوري و پژوهش معاونت که است فناوري و پژوهش هفته استانی ستاد دبیرخانه کردستان دانشگاه
 با همکاري و استانداري در شده برگزار جلسات در دانشگاه پژوهشی امور مدیریت با همراه دانشگاه

 برگزاري زمان تعیین و نمودند شرکت فناوري و پژوهش هفته استانی ستاد رئیس عنوان به استانداري
 در استان برتر فناوران و رانگپژوهش از تجلیل جشنواره برگزاري روز تعیین ،فناوري و پژوهش هفته

 مختلف هايکمیته تعیین فناوري، و پژوهشی دستاوردهاي نمایشگاه برگزاري محل کردستان، دانشگاه
 است: زیر شرح به هافعالیت اهم لیست شد. انجام هاریزي برنامه سایر و برگزاري براي

 در نظرات بندي جمع و کردستان دانشگاه در فناوري و پژوهش هفته علمی کمیته جلسات برگزاري )1
 استان اجرایی هايسازمان و هادانشگاه برتر پژوهشگران انتخاب نحوه خصوص

  برتر پژوهشگران معرفی جهت استان اجرایی هايسازمان و هادانشگاه به نامه ارسال )2
 استان برتر فناوران معرفی جهت استان فناوري و علم پارك به نامه ارسال )3

 برتر هايایده جشنواره برگزاري جهت دانشگاهی جهاد با همکاري )4

 لیست تهیه و آنها پژوهشی مدارك بررسی ،استان هايهدانشگا از برتر پژوهشگران لیست دریافت )5
 استان دانشگاهاي برتر پژوهشگران نهایی

 و توسعه هايپژوهش و آموزش مرکز دفتر همکاري با اجرایی هايسازمان پژوهشگران لیست دریافت )6
 نهایی لیست تهیه و آنها پژوهشی مدارك بررسی ،استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان نگريآینده

 استان هايسازمان برتر پژوهشگران

 فناوري و پژوهش شوراي در کردستان دانشگاه برتر پژوهشگران انتخاب دستورالعمل رسانی روز به )7
 هايگروه برتر هشگرانوپژ معرفی جهت هادانشکده پژوهشی معاونین به آن اعالم و تصویب دانشگاه،
 هادانشکده و آموزشی

 جهت آنها پژوهشی کارنامه بررسی ها،دانشکده و آموزشی هايگروه برتر پژوهشگران لیست دریافت )8
 کردستان دانشگاه برتر پژوهشگران نهایی لیست تهیه و شده تعیین الزم شرایط تایید

 کردستان دانشگاه در استان برتر فناوران و رانگپژوهش از تجلیل جشنواره برگزاري نامه دعوت ارسال )9
 اجرایی هايسازمان و هادانشگاه تمامی روساي به

 جزئیات ،ها اطالعیه بارگذاري فناوري، و پژوهش هفته به مربوط سایت وب صفحه رسانی روز به  )10
 هايگروه برتر پژوهشگران لیست و دانشگاه هايدانشکده پژوهشی هاينشست سخنرانی، ،هابرنامه

 سایت وب روي بر برتر استان برتر فناوران و پژوهشگران نیز و دانشگاه هايدانشکده و آموزشی

   هفته پژوهش و فناوري استانی در استان برتر فناوران و پژوهشگران هايتقدیرنامه و تقدیر لوح اعطاي  )11



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 14 

 شده درخواست مختلف هايگزارش براي الزم اطالعات و هاداده سازي آماده

 دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت از
 قالب در آمار قراردادن و مدنظر ساختار ایجاد و آمار و اطالعات آوري (جمع فعت گزارش رائها )1

 موردنظر)

 قالب در آمار قراردادن و مدنظر ساختار ایجاد و آمار و اطالعات آوري (جمع سمات گزارش ارائه )2
 موردنظر)

 قراردادن و مدنظر ساختار ایجاد و آمار و اطالعات آوري (جمع عامل غیر پدافند به گزارش ارائه )3
 موردنظر) قالب در آمار

 سایت وب در ثبت و آمار و اطالعات آوري (جمع ISC موسسه توسط هادانشگاه بندي رتبه گزارش )4
 )مربوطه

 آوري (جمع دانشگاهی برون و درون مختلف واحدهاي از درخواستی آمارهاي و هاگزارش سایر )5
 موردنظر) قالب در آمار قراردادن و مدنظر ساختار ایجاد و آمار و اطالعات

 اطالعات آوري جمع ایمیلی، و تلفنی (پاسخگویی ایران راهبردي هايفناوري آزمایشگاهی شبکه )6
 ها)آزمایشگاه

 بنیادي هايدانش پژوهشگاه براي اطالعات آوري جمع و مکاتبات انجام )7

 آن تجهیزات مدیریت سیستم و شاعا شبکه با مکاتبات انجام )8
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 یپژوهشبروندادهاي  آمار
 97 اردیبهشت اول تا پژوهشی سامانه در شده ثبت موارد اساس بر

 نمود. خواهد منعکس را 97 دقیقتر آمار ،98 تیر اوایل تا پژوهشی سامانه توجه:
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 و علمی هیات اعضاي از فناوري و پژوهش معاونت یپژوهش يهاتیحما

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان
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 المللی بین يهالیست پروژه



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 25 

  :اروپایی برنامه حمایت تحت پروژه )1
HORIZON 2020 - Marie Skłodowska-Curie actions 

 عنوان: -
The modes and outcomes of interaction of (im) mobile Kurdish women with 
public space: a cross-cultural comparative study of different urban contexts 

 ساله دو: پروژه مدت -
 یورو 186167: گرنت مبلغ -
  اتریش کشور در ساله دو تحقیقاتی هدور یک بصورت نحوه دریافت گرنت: -
 )دانشکده هنر و معماري شهرسازي دانشیار گروه( علیزاده هوشمند دکتر: پروژه در درگیر همکار -

------------------------------------------------------------------------------- 
 :روژه تحت حمایتپ )2

 چین علوم آکادمی و پژوهشگران صندوق حمایت از
   عنوان: -

 هواي و آب و ها حوزه در سیل حساسیت ارزیابی براي مصنوعی هوش ترکیبی نوین روشهاي کاربرد
 ) و سنجش از دور (ایران و چین)GIS( مکانی اطالعات سامانه از استفاده با متفاوت

 سه ساله: پروژه مدت -
 ریال 000/000/800/1 :گرنتمبلغ  -
  تحقیقاتی پروژه انجام گرنت: نحوه دریافت -
 )دانشکده منابع طبیعی ژئومورفولوژي گروهاستادیار ( شهابی هیمن دکتر: پروژه همکار درگیر در -

------------------------------------------------------------------------------- 
 جیبوتی و نیجر لبنان، کشورهاي از هایی دانشگاه همکاري با و سویس کشور با مشترك روژهپ )3

 عنوان:
COFER MOOLs: Massive Open Online Laboratories 

https://www.swissuniversities.ch/en/organisation/projects-and-programmes/p-6-
swissuniversities-development-and-cooperation-network-sudac/cofer-mools/ 

 دو ساله: پروژه مدت - 
 فرانک سویس 000/200/1 :گرنتمبلغ  -
ن کرد فراهم و خورشیدي هايپنل زمینهآزمایشگاهی در مجموعه  4اعطاي نحوه دریافت گرنت:  -

  سویس HES-SO و EPFLهاي هاي دانشگاهدسترسی به آزمایشگاه
 )دانشکده مهندسی رقب گروهاستادیار ( شفیعی قباد دکتر:  پروژه در درگیر همکار  -

------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

https://www.swissuniversities.ch/en/organisation/projects-and-programmes/p-6-swissuniversities-development-and-cooperation-network-sudac/cofer-mools/
https://www.swissuniversities.ch/en/organisation/projects-and-programmes/p-6-swissuniversities-development-and-cooperation-network-sudac/cofer-mools/
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 برنامه:  حمایت تحت پروژه) 4
JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (A) 

 عنوان: -
Ore genesis along suture zone in Iran: new practical application of isotope 

geochemistry to resource exploration 
 ) 31to March  2017, 1From April ,2021( ساله پنج: پروژه مدت -
 ین ژاپن 000/310/37: گرنت مبلغ -
 )معدن دانشکده مهندسی استاد گروه( حاجی حسین عزیزي دکتر: پروژه در درگیر همکار -

------------------------------------------------------------------------------- 
 برنامه:  حمایت تحت پروژه) 5

MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research 
in a proposed research area) 2018-2022 

 عنوان: -
The mutual development and friction between water, soil and cities in 

ancient west Asia and the origin of urban mines 
 ) 31March to  2018, 29From June ,2023( ساله پنج: پروژه مدت -
 ین ژاپن 000/160/277: گرنت مبلغ -
 )معدن دانشکده مهندسی استاد گروه( حاجی حسین عزیزي دکتر: پروژه در درگیر همکار -

------------------------------------------------------------------------------- 
 برنامه:  حمایت تحت پروژه) 6

2019 ISEE International Joint Research Program (Nagoya University) 
 عنوان: -

Evaluation of chemical homogeneity for young zircon grains for use as a 
new secondary U-Pb dating standard 

 ) 31to March  2019, 1From April ,2020( ساله یک: پروژه مدت -
 ین ژاپن 000/461: گرنت مبلغ -
 )معدن دانشکده مهندسی استاد گروه( حاجی حسین عزیزي دکتر: پروژه در درگیر همکار -

------------------------------------------------------------------------------- 
 برنامه:  حمایت تحت پروژه) 7

MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research 
in a proposed research area) 2018-2022 

 عنوان: -
Paleoclimate reconstruction from stalagmite and travertine in Iran 

 ) 31to March  2019, 1From April ,2021( دو ساله: پروژه مدت -
 ین ژاپن 000/520: گرنت مبلغ -
 معدن دانشکده مهندسی) و دکتر عزیزي (استاد گروهحاجی حسین  دکتر: پروژه در درگیر همکار -

 (استادیار گروه علوم زمین دانشکده علوم پایه) رسولینهادي امی
------------------------------------------------------------------------------- 
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UOK's share of 
Funding 
Awarded 

Total Funding 
Awarded & 

Granting Body 

Project 
Timeline 

University of 
Kurdistan 

Team Members 
Involved 

Universities Involved Name of International Projects 

97,005.00 Euros 932,185.00 Euros 
 

European 
Commission 

Erasmus+ 
 

15/10/2015 
to 

14/10/2018 

1. Lamiah 
Hashemi     

  (Managed the 
project) 

2. Dr. Abdollah 
Hassanzadeh 
3. Dr. Qobad 

Shafie 
4. Dr. Nematolla 

Azizi 
5. Dr. Khalil 

Gholami 

1. University of 
Alicante (Spain) 
2. FH Joanneum 

University of Applied 
Sciences (Austria) 

3. Glasgow Caledonian 
University (UK) 

4. Allameh Tabataba´ 
University 

5. Shiraz University 
6. Ferdowsi University 

of Mashhad  
7. University of Sistan 

and Baluchestan 
8. University of 

Kurdistan 
9. Shahid Chamran 
University of Ahvaz 

 

Internationalization of Higher 
Education in Iran 

 
(8) 

 
 
 

About 38,000 
Euros per year 

2017 Erasmus+  
Call for  Key 

Action 1 Higher 
Education Student 
and Staff Mobility 

 

Academic 
year 2018-

2019 

Lamiah Hashemi 1. University of Jaen 
2. University of 

Kurdistan 

2017 Erasmus+  Call for  Key 
Action 1 Higher Education 

Student and Staff Mobility with 
University of Jaen 

(9) 
 

8000 pounds and 
all  Team 

Member travel, 
accommodation 
and subsistence 

costs for the 
international 

meetings 

British Academy 
299,000 pounds 

2018-2019 1. Dr. 
Nematollah 

Azizi 
2. Lamiah 
Hashemi 

3. Dr. Parviz 
Kafcha 

4. Ali Amani 
(Ostandari) 

5. Dr. Amjad 
Zebardast 

1. University of 
Glasgow (UK) 
2. University of 

Johannesburg (South 
Africa 

3. University of Dar es 
Salem (Tanzania) 
4. University of 

Zimbabwe 
5. University of Duhok 

(Iraq) 
6. University of 

Kurdistan 
7. Philippines Normal 

University 
 

Strengthening Urban Engagement 
of Universities in Asia and Africa 

(SUEUAA) 

 
 

sueuaa.org 
 
 

(10) 
 

Team Member 
travel, 

accommodation 
and subsistence 
costs  for two 

meetings 

Global Challenges 
Research Fund  - 
Scottish Funding 

Council (UK) 
 

29,029.02 

January 
2019 to 

June 2019 

1. Lamiah 
Hashemi  

(Co- Investigator 
and UOK team 

leader) 
2. Seyed 

Mohamad Taher 
Hossini 

3. Dr. Farzad 
Eskandari 

1. University of 
Glasgow 

2. University of 
Kurdistan 

3.Philippine Normal 
University 

 

Workers by Self-Design: Digital 
Literacies and Women's 

Changing Roles in Unstable 
Environments 

(11) 
 

 

http://www.ihei.eu/atu-iro-allameh-tabataba%C2%B4i-university
http://www.ihei.eu/atu-iro-allameh-tabataba%C2%B4i-university
http://www.ihei.eu/su-iro-shiraz-university
http://www.ihei.eu/fum-iro-ferdowsi-university-mashhad
http://www.ihei.eu/fum-iro-ferdowsi-university-mashhad
http://www.ihei.eu/usb-iro-university-sistan-and-baluchestan
http://www.ihei.eu/usb-iro-university-sistan-and-baluchestan
http://www.ihei.eu/uok-iro-university-kurdistan
http://www.ihei.eu/uok-iro-university-kurdistan
http://www.ihei.eu/scu-iro-shahid-chamran-university-ahvaz
http://www.ihei.eu/scu-iro-shahid-chamran-university-ahvaz
https://www.britac.ac.uk/
https://www.britac.ac.uk/strengthening-urban-engagement
https://www.britac.ac.uk/strengthening-urban-engagement
https://www.britac.ac.uk/strengthening-urban-engagement
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 رشد مرکز شوراي جلسات برگزاري
 در تأیید به منجر نهایت در که یددگر اربرگز شدر مرکز يراشو جلسه شش ادتعد 1397 لسا در
 شدر مرکز در جدید ورفنا حدوا رچها شپذیر و شدر مرحله به ورود جهت ورفنا حدوا شش ستاخو
 به يزنیا که هستند هنشگادا علمی هیئت ءعضاا نهاآ ردمو دو ،جدید هشد پذیرفته حدوا رچها از .یددگر

 در ماا ؛ستا هیددگر مستقر نهاآ از یکی ،یگرد حدوا دو ردمو در ماا .ندارند ارستقرا جهت فیزیکی يفضا
 و شپذیر نمکاا دنشو داده صختصاا شدر مرکز به يجدید يفضا که تیرصو در رمچها حدوا ردمو

 هشد هساندر متقاضی تیم عطالا به قبالً عموضو ینا ستا کرذ نشایا .شتدا هدانخو دجوو آن ارستقرا
 نامشخص و فیزیکی يفضا یتودمحد ،1397 لسا در راشو تجلسا ودمعد ياربرگز صلیا لیلد .ستا

 بجذ 1398 لسا در مرکز صلیا يبرنامهها از یکی سساا ینا بر .دبو فعلی يحدهاوا تکلیف دنبو
 يفضا فیزیکی توسعه ضمن تا دبو هداخو فعلی مستقر يحدهاوا تکلیف تعیین و جدید يادار يفضا

 .شوند اجخرا مرکز از نیستند رداربرخو مناسبی ضعیتو از که کنونی يحدهاوا از يادتعد ،شدر مرکز
 هداخو همافر باپتانسیلتر و مستعدتر يحدهاوا بجذ و مناسبتر تتبلیغا يابر مینهز ترتیب ینا به
 .یددگر

 مستقر واحدهاي موجود تیوضع یابیارز جلسه 32 برگزاري
 هدفمند و مندمنظا یابیارز معد ن،کنو تا يازنداراه نماز از هنشگادا شدر مرکز صلیا ضعف طنقا از یکی

 طنقا از یکی سساا ینا بر .ستا دهبو ینگرمنتو برنامه دجوو معد و پوشش تحت يشرکتها دعملکر
 و مرکز در مستقر يحدهاوا ینگرمنتو برنامه حیاطر 1397 لسا در شدر مرکز يفعالیتها برجسته

 در لفعا ستانیا شرکت دو رکا ینا يابر .دبو نهاآ دعملکر یابیارز انعنو با رمذکو برنامه اول مگا ياجرا
 .یددگر منعقد اردادقر نهاآ با و هیددگر بنتخاا ،شتنددا لمسئو يهادنها از سمیر زمجو که مینهز ینا

 .کشید لطو 1397 هما بهمن یلواا تا و هشد وعشر 1397 همهرما از دموجو يشرکتها دعملکر یابیارز
 مشخص از پس .کشید لطو ساعت دهفتا از بیش عمجمو در که دبو جلسه 32 یابیارز تجلسا ادتعد
 معالا حدوا هر به سمیر يانامه طی و مستند رتصو به حدوا هر یابیارز ارشگز ،یابیارز نتایج نشد
د خو رمنتو هنماییرا و رتنظا تحت دموجو يضعفها فعر به نسبت تا هشد داده فرصت نهاآ به و هیددگر
  .نمایند معالا مرکز به را نتیجه و دهکر امقدا باشد مرکز تأیید ردمو که يیگرد مناسب رمنتو هر یا و

 مرکز رساختهايیز میترم و اصالح
 ضعیف سترسید و مستقر يحدهاوا يابر ختصاصیا خانهاربدآ شتناند مرکز صلیا يهادکمبو از یکی

 تعبیه )لیخچا و زگا( تمکاناا با اههمر مناسب ياخانهاربدآ مستقر يحدهاوا يابر الذ دبو ینترنتا به
 .یافت یشافزا گیگ 8 به مگابایت 250 از ینترنتا به حدهاوا نهروزا سترسید انمیز همچنین .یددگر

 لیلد به آن دنبو دهفرسو ،شدر مرکز فعلی نساختما يرمعما دنبو نامناسب به توجه بااز طرف دیگر 
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 انعنو به آن، در يادار يفضا شدید دکمبو و ،گذشته يهاسال لطو در اتکر به نساختما يبررکا تغییر
 اپید مرکز يابر مناسب فضایی تا شد يربسیا شتال ،1397 لسا در شدر مرکز تمااقدا لیناو از یکی
 ياحرفه و فنی کل اداره و نستاا يیزربرنامه و مدیریت نمازسا ،يارستاندا با اتکر به راه ینا در و دشو

 در تا شد شتال الذ .یددنگر مناسب حل راه یافتن به منجر نهایت در ماا یددگر اربرگز جلسه نستاا
 به مهندسی هنشکددا جدید نساختما اول طبقه شد رمقر که ددگر یافت مناسب فضایی هنشگادا خلدا

 حتی و شد داده قولهایی هنشگادا قبلی یاستر نماز در ستارا ینا در .دشو داده صختصاا شدر مرکز
 یاستر يورفنا و علمی نتومعا یدزدبا ردمو 1397 هما نباآ در و شد تعبیه نساختما خلیدا نقشه
 رمذکو نساختما تجهیز يابر نتوما نمیلیو 500 مبلغ ندداد لقو نیز نیشاا .گرفت ارقر نیز يرجمهو

 یاستر يورفنا و علمی نتومعا يابر مناسب لیزاپووپر ستارا ینا در .دشو داده صختصاا هنشگادا به
  .هستیم آن تصویب منتظر و ستا هیددگر لساار يرجمهو

 یجیترو و یآموزش هايبرنامه
 ینوتد و رشنگا) ب و ؛يارحسابد و مالی رموا )لفا :هايمنا به شیزموآ دوره دو 1397 لسا لطو در
 شیزموآ سنجیزنیا از پس رمذکو يهادوره .شد اربرگز مرکز در مستقر يحدهاوا يابر رکا و کسب حطر

 برنامه دو هنشگادا يآوررنو مرکز يرهمکا با همچنین .یددگر اربرگز مستقر يحدهاوا با يهمفکر و
 ننشجویادا يسو از مناسبی لستقباا با که یددگر اربرگز رطیو و يورزکشا يمینههاز در یکندو رتآپستاا

در ادامه ذکر  رمذکو برنامه دو طمبسو ارشگز .شتدا مناسبی يجیهاوخر و هیددگر جهامو هنشگادا
  .ستا شده

 مرکز تیسا وب اندازيراه و یطراح
 و بجذ ینترنتیا سامانه و مرکز سایت وب يازنداراه 1397 لسا در مرکز يبرنامهها از یگرد یکی
 يرجا لسا هما بهمن در ،یشایرو و حصالا ربا چندین از بعد رمذکو سایت وب .دبو مرکز شپذیر

 و ثبت لیجیتاد رتصو به مستقر يحدهاوا كارمد و دسناا تمامی رمذکو سایت در .یددگر يازنداراه
 .یددگر هداخو ضبط

 تجارت بانک با نامهتفاهم عقد
 هاهما از بعد و هاشرکت به تتسهیال يعطاا مینهز در نستادکر نستاا رتتجا بانک با هکرامذ پیرو

 تتسهیال هنشگادا یخرتا آن از و سیدر طرفین يمضاا به 1397 هما مهر در تفاهمنامه نهایتاً يپیگیر
 باعث رکا ینا .مینماید ختداپر متقاضی يحدهاوا به هنشگادا شعبه رتتجا بانک طریق از را عطاییا

 يهااردادقر رینکاا متعاقب .ددنگر رمتضر هنشگادا و هیددگر تسویه موقع به طقساا تمامی تا شد هداخو
 .یددگر ينگرزبا و حصالا پوشش تحت يحدهاوا با همنعقد



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 31 

 فناوري گرنت نامهنییآ بیتصو و نیتدو
 گرنت ییننامهآ تصویب و ینوتد ،1397 لسا در شدر مرکز ياپایه و ساسیا تمااقدا از یگرد یکی
 نهورافناهاي فعالیت توسعه در مهمی نقش یقیناً که دبو هنشگادا يورفنا و هشوپژ يراشو در يورفنا
 ییننامهآ دنکر عملیاتی 1398 لسا در شدر مرکز مهم يبرنامهها از یکی الذ .شتدا هداخو هنشگادا در

 .دبو هداخو هنشگادا سطح در رمذکو

 دیجد یانسان رويین نفر کی جذب
 توجه حسن و شدر مرکز شتال با .ستا دهبر نجر نسانیا يونیر دکمبو از ارههمو هنشگادا شدر مرکز

 هنشگادا شدر مرکز با يرهمکا سابقه لسا دو قبالً که ضیایی يمهد يقاآ بجنا ه،نشگادا قتو یاستر
 نشد نترروا به دخو که یددگر شدر مرکز بجذ داًمجد ،شتنددا قیرزا کترد يقاآ مدیریت دوران در

  .دنمو شایانی کمک رموا

 تحت يحدهاوا دعملکر یابیارز تجلسا و شدر مرکز يراشو تجلسا يامحتو به طمربو اولجد نپایا در
 .ددمیگر ئهارا پوشش
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 کال و کشت ویکند آپاستارت برنامه: عنوان
 1397 ماه آذر 23 الی 21 برگزاري: تاریخ

ــد مرکز کنندگان:برگزار  ــگاه رش ــتان، دانش ــگاه نوآوري مرکز کردس ــتان، دانش ــتان فناوري و علم پارك کردس  اس
 ن، شرکت شهرکهاي صنعتی استان کردستانکردستا

 دانشگاه نوآوري مرکزمحل برگزاري: 

 میلیون تومان 49 برگزاري: هزینه

 :مسئله شرح
 منابع و کشاورزي مختلف يهابخش ایده صاحبان و التحصیالن فارغ از حمایت اهمیت به توجه با 

 از پس کردستان دانشگاه در "کال و کشت ویکند آپ استارت" ترویجی و آموزشی رویداد طبیعی
 وکار کسب يهامدل آموزش با بتوانند مندان عالقه تا گردید ریزيبرنامه استان از محیطی يهابررسی

 ،کردستان استان وفناوري علم پارك همچون متولیانی حمایت با را خود يهاایده ،وکار کسب بوم و نوین
 مرحله به دانشگاه فناور واحدهاي رشد مرکز و دانشگاه، نوآوري مرکز استان، صنعتی يهاشهرك شرکت

 رویداد پیش 2 دانشگاه ایده صاحبان و دانشجویان بیشتر هرچه منديبهره راستاي در برسانند. عملیاتی
 به ایده تبدیل مراحل کلیه آموزش ساعت 54 در روزه 3 رویداد این نهایت در نمود. برگزار تخصصی

  .نمود آماده بازار به ورود براي را آنها و داد آموزش کنندگان شرکت به را اولیه نمونه

 

 

 



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 34 

 رویداد: اهداف
 بخش مبرم نیاز و استان محیطی زیست شرایط و کردستان استان در بالقوه يهاظرفیت به باتوجه

 جوانان کاربردي يهاایده پرورش و خالق نیروي جذب راستاي در و نوین فناوریهاي به استان کشاورزي
 درویکند  آپ استارت برگزاري به استانی متولیان از برخی همکاري با کردستان دانشگاه ،مبو و مرز این

 و استان دنتوانم و مستعد جوانان کارآفرینی و اشتغال در میگا بتواند تا پرداخت کشاورزي زمینه
 بردارد. استان صنعتگران و کشاورزان براي همپایی

 : رویداد اجرایی طرح
 طبیعی منابع و کشاورزي در ثروت خلق و آفرینی ارزش اول: رویداد پیش

 التحصیالن فارغ از تعدادي و مهندسی و کشاورزي يهادانشکده دانشجویان از تن 60 حدود حضور با که اول رویداد
 زنبورداري حوزه کارآفرینان از یکی گردید برگزار کردستان دانشگاه کشاورزي دانشکده تئاتر آمفی محل در دانشگاهی

 مربیان از دیگریکی  همچنین نمود. بیان را راه این در خود موفقیت کسب نحوه و صنعت این پیشروي چالشهاي بیان به
 پرداختند. مطلب بیان به دانشجویان براي کشاورزي حوزه با اطالعات فناوري رابطه به

 دوم: رویداد پیش
 دانشجویان از نفر 50 حدود و گردید برگزار کردستان دانشگاه مهندسی دانشکده تئاتر آمفی در که دوم رویداد پیش

 شیوه و IOT ارتباط بیان به IT حوزه متخصصین و کارآفرینان از یکی ابتدا در نمودند شرکت آن در التحصیالنفارغ و
 يهاچالش برخی بیان به کشاورزي حوزه فعالین از یکی ایشان از پس و پرداخت کشاورزي صنعت بخش در آن بکارگیري

 پرداختند. حوزه این روي پیش
  اصلی: رویداد

 نوآوري مرکز محل در 1397 ماه آذر21 تاریخ از کشاورزي صنعت محوریت با کال و کشت ویکند استارتاپ رویداد
 ساعت در و آغاز 15:30 ساعت از رویداد این کنندگان شرکت پذیرش ،آذر 21 شنبه چهار روز در .شد برگزار ،دانشگاه
 دکتر و استان نخبگان بنیاد رئیس صادقی رحمت دکتر آقاي جناب حضور با ویکند استارتاپ افتتاحیه مراسم 17:00
 .شد شروع کردستان استان فناوري و علم پارك رئیس سعیدي خالد دکتر و دانشگاه نوآوري مرکز مدیر سلیمانی صادق
 خصوص در گیري رأي آن از بعد و کرده اعالم را خود ایده دقیقه یک در هرکدام پرداز ایده کنندگان شرکت ابتدا در 

 10 و رفته سالن به تیم تشکیل براي کنندگان شرکت سپس شد. اعالم بیشتر رأي تعداد با تیم 10 و شده انجامها ایده
 .کردند ترك را دانشگاه ،شام پذیرایی از بعد و کرده صحبت یشانهاایده طرح خصوص در ساعتی دادند. تشکیل گروه

 داشتند. حضور دانشگاه نوآوري مرکز محل در صبح 08:00 ساعت از کنندگان شرکت ماه آذر 22 شنبه پنج روز 
می بهرا آرش آقاي توسط را گروهی کار انجام و کار و کسب مدل بوم و رفته آموزشی کارگاه به صبحانه صرف از بعد

 ند.دید آموزش
 میتی کارهاي به شب 21 ساعت تا و داده ادامهها کالس در خود فعالیت ادامه بهها تیم آموزشی کارگاه از بعد 

 .شد انجام نیز وعده میان و شام و ناهار پذیرایی بین این در پرداختند.
 آموزشی کارگاه از بعد و داشتند حضور رویداد محل در کنندگان شرکت صبح 08:00 ساعت ماه آذر 23 جمعه روز 

free to play يهافعالیت بهها تیم ازظهر بعد در. کردند آماده ظهر از بعد ارائه براي را خود نسب خلیلی آقاي توسط 
 .شدند آماده ارائه براي و نموده خود يهاپروژه بندي جمع به اقدام 16:00 ساعت در نهایتا و داده ادامه سازي بازي

 پخش و مجید اهللا کالم آیات تالوت از بعد مهندسی دانشکده در واقع شیبانی مرحوم تئاتر آمفی در 17 ساعت 
 جناب آغاز در شد. آغاز دانشگاه خارجی و داخلی مسوولین حضور با اختتامیه برنامه ایران میاسال جمهوري ملی سرود
 ضمن ایشان نمودند. سخنرانی ایراد به اقدام دانشگاه فناور يهاواحد رشد مرکز مدیر دريناسک فرزاد دکتر آقاي
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 بخش براي قوي ايپشتوانه منظور به را کارآفرینی مسائل اهمیت و ضرورت کنندگان، برگزار از تقدیر و خوشامدگویی
 استان صنعتی يهاشهرك شرکت عامل مدیر خسروي مهندس سخنرانی از پس ادامه در نمودند. مطرح کشور آموزش

 سواالت باها تیم دوم دقیقه 3 در بودیم. مخاطبین و داوران براي دقیقه 5 زمان مدت درها تیم ارائه شاهد کردستان
 به پاسخ و ارائه براي فرصت دقیقه 8 جمعاً کدام هر حاضر تیم 10 از گرفتند.می قرار ارزیابی و سنجش مورد داوران

 بهها ایده ارزیابی براي دقیقه 30 مدت به داوران ،هاتیم ارائه از پس ادامه درها تیم ارائه از بعد داشتند. را داوران سواالت
 خدمات دریافت حائز مربیان انتخاب به نیز تیم یک و انتخاب افراد این بین از برتر تیم 3 اًنهایت و نشستند مشورت
 .شدند حمایتی

 
 برگزارکنندگان: و حامیان

 شرکت – استان فناوري و علم پارك – ژرفا نوآوري کارخانه - دانشگاه نوآوري مرکز - دانشگاه فناور يهاواحد رشد مرکز
 استان صنعتی يهاشهرك

  

 کننده: شرکت هايتیم
 ید:انتخاب گردر زی ترتیب بهها ایده پایان در 

  اول رتبه اگریتور ایران نام با نه شماره ایده )1
  دوم رتبه یار کشاورز نام با پنج شماره ایده )2
  سوم رتبه عقاب چشم نام با چهار شماره ایده )3
  چهارم رتبه جوتیار نام با ده شماره ایده )4
 یاقوت نام با یک شماره ایده )5
  پامک بانام دو شماره ایده )6
  هوشمند گلخانه نام با شش شماره ایده )7
  کشت نوین بانام هفت شماره ایده )8
  بازاریاب بانام هشت شماره ایده )9

 یار فن نام با سه شماره ایده )10

  جوایز: 
 استان فناوري و علم پارك خدماتی جوایز ریال 000/000/50 مبلغتا سقف  اول: تیم
 استان فناوري و علم پارك خدماتی جوایز ریال000/000/30 مبلغتا سقف  دوم: تیم
 استان فناوري و علم پارك خدماتی جوایز ریال000/000/20 مبلغتا سقف  سوم: تیم
 گردید اهدا پشتی کوله نیز کردستان دانشگاه طرف از سوم تا اول يهاتیم در نفر هر به
 

 منتورها:اسامی
 صفایی ایمان )1
 بهرامی آرش )2
  نسب خلیلی مصطفی )3
 حبیبی حمیده )4
 نژاد امراه داوود )5
 عطایی عابدین )6
 صدرالدینی علی )7
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 محمدي یاشار )8
 مولودي سحر )9

 ابراهیمی شاهین )10
 

 داوران:میاسا
 صادقی قربانعلی دکتر )1
 سلیمانی صادق دکتر )2
 ایراندوست منصور دکتر )3

 

  :ایج و خروجی برنامهتن
 شناسایی نیز و جامعه و دانشگاه ارتباط چهارم نسل تقویت راستاي در کردستان دانشگاه مدت بلند اهداف به توجه با

 و علم پارك در سوم تا اول شرکت سه هر شده انجام يهاپیگیري با و رویداد از پس استان جوانان بالقوه يهاپتانسیل
 پارك منتورینگ مرحله به است توانسته کاري پیشرفت با تیم سهشغول به فعالیت گردیده و یکی از م استان فناوري
 نوآوري مرکز و فناور يهاواحد رشد مرکز يهاحمایت با نیز چهارم تیم نماید. آغاز جدي طور به را خود فعالیت و رسیده

 پشت موفقیت با را خود منتورینگ مراحل و گردد استان ايحرفه و فنی مرکز در مستقر شتابنده جذب توانست دانشگاه
 .بگذارد سر
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 مریشک ویکند آپاستارت برنامه: عنوان
 1397 ماه اسفند 17 الی 15 برگزاري: تاریخ

ــد مرکز کنندگان: برگزار ــگاه رش ــتان، دانش ــگاه نوآوري مرکز کردس ــتان، دانش ــتان فناوري و علم پارك کردس  اس
 کردستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت کردستان،

 کردستان دانشگاه نوآوري مرکز برگزاري: محل

 تومان میلیون 40هزینه برگزاري: 

 

 :مسئله شرح
 جهت شده کارشناسی و نوین میاقدا در نوآوري مرکز و فناور واحدهاي رشد مرکز محوریت با کردستان دانشگاه

 وضعیت بررسی به قدم اولین در استان صنعتی هايشهرك شرکت همکاري با کردستان استان فعال صنایع یابیعارضه
 اهمیت به توجه با و پرداخته است، کشوري و استانی صنایع ترینشده شناخته و فعالترین از یکی که استان، طیور صنعت
 رویداد طیور صنعت ویژه به میدا علوم مختلف هايبخش ایده صاحبان و التحصیالنفارغ از حمایت و کارآفرینی توسعه

 منظم و مدون جلسه چندین برگزاري از پس کردستان دانشگاه در را "مریشک ویکند آپ استارت" ترویجی و آموزشی
 تامین هايشرکت استان، دولتی و آزاد هايدانشگاه میدا علوم گروه جمله: از طیور صنعت مختلف هايبخش حضور با

 از برخی استان، بازرگانی اتاق استان، کشاورزي جهاد کردستان، استان طیور شاخه استان، طیور و دام اتحادیه ،نهاده
 نعتیهاي صانه و ... و نیز شرکت شهركد غرب صنعتی گروه ،هکتاروژ شرکت حمله از طیور حوزه صنعتگران و فعالین
 محورهاي عنوان به صنعت این مشکالت اصلی محور 10 نهایت در و پرداخته صنعت این از محیطی هايبررسی به استان
 بوم و نوین وکار کسب هايمدل آموزش با بتوانند ایده صاحبان و مندان عالقه تا گردید انتخاب نظر مد رویداد اصلی
 مندي بهره راستاي در برسانند. عمل مرحله به استانی گذاران سرمایه و متولیان حمایت با را خود هايایده وکار کسب
 با روزه 3 رویداد این نهایت در نمود. برگزار تخصصی رویداد پیش 2 دانشگاه ایده، صاحبان و دانشجویان بیشتر هرچه
 شرکت به محصول اولیه نمونه به ایده تبدیل مراحل کلیه و گردید برگزار آموزش ساعت 54 در کننده شرکت 64 حضور

  .شد داده آموزش کنندگان
 

 رویداد: اهداف
 زیست شرایط در صنعت این مشکالت بیان نیز و کردستان استان در طیور صنعت عظیم هايظرفیت به باتوجه

 هايایده پرورش و خالق نیروي جذب راستاي در و نوین فناوریهاي به استان طیور شاخه مبرم نیاز و استان محیطی
 تا پرداخت کشاورزي زمینه در آپی استارت برگزاري به استانی متولیان از برخی همکاري با کردستان دانشگاه ،کاربردي

 بردارد. استان طیور شاخه مشکالت رفع براي همپایی و استان توانمد و مستعد جوانان کارآفرینی و اشتغال درمیگا بتواند
 

 : رویداد اجرایی فرایند
  اول: رویداد پیش
 علوم و ادبیات ،پایه علوم مهندسی، ،کشاورزي هايدانشکده دانشجویان از تن 150 حدود حضور با که اول ویدادر
 گردید. برگزار کردستان دانشگاه کشاورزي دانشکده تئاتر آمفی محل در دانشگاهی التحصیالنفارغ از تعدادي و انسانی

 متخصصین از یکی مختلف هايرشته و صنایع با رویداد این ارتباط و ویکند آپ استارت صحیح شناخت لزوم به توجه با
 با آن ارتباط و جهانی و کشوري موفق هايآپ استارت بیان نیز و آپ استارت فرآیندهاي تشریح به آپ استارت حوزه



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 38 

 کارآفرینان از یکی و بوده فعالیت مشغول طیور صنعت در خود که مربیان از دیگر یکی همچنین پرداختند. طیور شاخه
 در دیگر تخصصی هايرشته از استفاده هايراه و صنعت این مشکالت و مسایل بیان به بود، حوزه این در استان برتر

 سنجی نظر اساس بر رویداد پیش این در پرداختند. مذکور شاخه در فناوري گسترش و طیور صنعت به رساندن یاري
 و آشنا آپ استارت واقعی معناي با جلسه این در کنندگان شرکت از نیمی به قریب کنندگان شرکت توسط شده اعالم

 گردیدند. رویداد این در مشارکت به عالقمند
 دوم: رویداد پیش

 از نفر 120 حدود و گردید برگزار کردســـتان دانشـــگاه مهندســـی دانشـــکده تئاتر آمفی در که دوم رویداد پیش
شجویان صیالنفارغ و دان شگاهی التح ستان طیور صنعت خود از افرادي نیز و مختلف هايحوزه در دان  شرکت آن در ا

شدمی طیور صنعت حوزه برتر صنعتگران از که رویداد مربیان از یکی ابتدا در نمودند ستراتژیک مدیریت بیان به با  و ا
ستقبال مورد که پرداخت طیور شاخه در فناوري مدیریت بکارگیري ضر کنندگان شرکت ا  پس قرارگرفت. سالن در حا

شان از ضاي از یکی ای شگاه میدا علوم گروهعلمی هیات اع ستان در طیور صنعت فعال نیز خود که دان سی به بود ا  برر
 پرداختند استان طیور صنعت مشکالت رفع در تخصصی و فنی هايرشته بکارگیري لزوم و صنعت این موانع و هاچالش

 بود. همراه طیور صنعت در کشوري و استانی هايآمار از نمایشی با ارائه این که
  اصلی: رویداد

 مرکز محل در 1397 ماه اسفند 15 تاریخ از استان طیور صنعت محوریت با مریشک ویکند استارتاپ اصلی رویداد
 ساعت از رویداد این کنندگان شرکت پذیرش ماه، اسفند 15 شنبه چهار روز در .نمود فعالیت به شروع ،دانشگاه نوآوري
 حضور با ویکند استارتاپ افتتاحیه مراسم 16:00 ساعت در و آغاز مهندسی دانشکده شیبانی تئاتر آمفی محل در 15:30
 ،دانشگاه فناور واحدهاي رشد مرکز مدیر اسکندري فرزاد دکتر ،دانشگاه پژوهشی معاونت میکر کیومرث دکتر آقاي جناب
 از جمعی و دانه غرب صنعتی گروه مدیره هیات عضو میمند دکتر و دانشگاه نوآوري مرکز مدیر سلیمانی صادق دکتر

 .شد شروع استان هايدانشگاه علمی هیات اعضاي و مسئولین
 خصوص در گیري رأي آن از بعد و کرده اعالم را خود ایده دقیقه یک در هرکدام پرداز ایده کنندگان شرکت ابتدا در 

 سالن به تیم تشکیل براي کنندگان شرکت سپس شد. اعالم بیشتر رأي تعداد با تیم 10 نهایت در که شد انجام هاایده
 ترك را دانشگاه شام پذیرایی از بعد و کرده صحبت هایشانایده طرح خصوص در ساعتی دادند. تشکیل گروه 10 و رفته

 .کردند
 داشتند. حضور دانشگاه نوآوري مرکز محل در صبح 08:00 ساعت از کنندگان شرکت ماه اسفند 16 شنبه پنج روز

 همین ظهر در .رفتند کار و کسب بوم کارگاه آموزش براي حسینی ارشد آقاي آموزشی کارگاه به صبحانه صرف از بعد
 شد. داده آموزش بو به اوبالیت آقاي توسط MVP مدل کنندگان شرکت براي روز

 تیمی کارهاي به شب 21 ساعت تا و داده ادامه هاکالس در خود فعالیت ادامه به هاتیم آموزشی کارگاه از بعد 
 شد. انجام نیز وعده میان و شام و ناهار پذیرایی بین این در پرداختند.

 کارگاه از بعد و داشتند حضور رویداد محل در کنندگان شرکت صبح 08:00 ساعت ماه اسفند 17 جمعه روز 
 .کردند آماده ظهر از بعد ارائه براي را خود حسینی هیژا آقاي توسط گزار سرمایه به ه ایده ارائه آموزشی

 هايپروژه بندي جمع به اقدام 16:00 ساعت در نهایتا و داده ادامه سازي بازي هايفعالیت به هاتیم ازظهر بعد در 
 تالوت از بعد مهندسی دانشکده در واقع شیبانی مرحوم تئاتر آمفی در 16:30 ساعت د.شدن آماده ارائه براي و نموده خود
 خارجی و داخلی مسوولین حضور با اختتامیه برنامه ایرانمیاسال جمهوري ملی سرود پخش و مجید اهللا کالم آیات

 ایراد به اقدام دانشگاه فناور هايواحد رشد مرکز مدیر اسکندري فرزاد دکتر آقاي جناب آغاز در شد. آغاز دانشگاه
 منظور به را کارآفرینی مسائل اهمیت و ضرورت ،کنندگان برگزار از تقدیر و خوشامدگویی ضمن ایشان نمودند. سخنرانی
 استانی گزاران سرمایه عالقه و درخواست به توجه با ادامه در نمودند. مطرح کشور آموزش بخش براي قوي اي پشتوانه

 براي دقیقه 5 زمان مدت در هاتیم ارائه شاهد رابطه این در که پرداختند خود هايایده ارائه به هاتیم استانی مدعوین و
 حاضر تیم 10 از گرفتند. قرار ارزیابی و سنجش مورد داوران سواالت با هاتیم دوم دقیقه 3 در بودیم. مخاطبین و داوران
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 30 مدت به داوران هاتیم ارائه از بعد داشتند. را داوران سواالت به پاسخ و ارائه براي فرصت دقیقه 8 جمعا کدام هر
 هادانشگاه اینکه بیان با صادقی رحمت دکتر آقاي جناب مدت این در و نشستند مشورت به هاایده ارزیابی براي دقیقه
 و سمت به رفتن براي تنگناهایی و هاچالش لذا گیرندنمی بر در را پژوهش و آموزش رسالت فقط گذشته همچون امروز
 میاقدا در و پرداخته استان و دانشگاه سطح در رویدادها این از صدي در صد حمایت به کنندمی ایجاد کارآفرینی سوي
 قرار حاضرین استقبال و تشویق مورد که نمودند اعالم را کنندگان شرکت کلیه از تقدیر وعده ستایش قابل و جالب
 سیاست اینکه بیان ضمن کردستان استانداري ریزيبرنامه و اقتصادي معاونت فیروزي دکتر آقاي جناب ادامه در .گرفت
 قوي ارتباطی و است گرفته پیش در کردستان دانشگاه که است راهکاري صنعت با آن دادن آشتی و دانشگاه باز درهاي

 برگزاري طریق از استان صنایع مشکالت و موانع رفع در کردستان دانشگاه همت از است کرده ایجاد تر منطقی و تر
 سپس داشتند. اعالم مراسمات این برگزاري از را استانداري قاطع حمایت و تقدیر چنینی این هاينوآوردگاه و مسابقات

 برگزار زحمات از قدردانی ضمن خسروي مهندس آقاي جناب استان صنعتی شهرکهاي شرکت محترم عامل مدیر
 جوانان انرژي و شوند هدایت ثروت تولید مسیر در هاایده همه تا شد نوآوري کارگروه ایجاد خواستار رویداد این کنندگان

 گردید. انتخاب رویداد برتر تیم سه پایان درد. نرو هدر به
 

 برگزارکنندگان: و حامیان
 علم پارك – دانشگاه نوآوري مرکز - دانشگاه فناور هايواحد رشد مرکز - کردستان استان صنعتی هايشهرك شرکت

 کردستان استان کشاورزي جهاد سازمان – کردستان استان بازرگانی اتاق – دانه غرب صنعتی گروه – استان فناوري و
 هکتاروژ صنعتی شرکت – استان طیور و دام اتحادیه –
 

 کننده: شرکت هايتیم
 :گردید انتخاب زیر ترتیب به هاایده پایان در 

  اول رتبه ساد سامانه نام با نه شماره ایده )1
  دوم رتبه سیستم کارا نام با چهار شماره ایده )2
  سوم رتبه ویچو نام با دو شماره ایده )3
  مارکتینگ طیور نام با پنج شماره ایده )4
 چیکت نام با یک شماره ایده )5
 آریا بانام سه شماره ایده )6
  چیکنا نام با ده شماره ایده )7
  CAM بانام هشت شماره ایده )8
  سیمرغ بانام هفت شماره ایده )9

 ماکیده نام با شش شماره ایده )10
 
  جوایز: 

 کردستان: استان صنعتی هايشهرك شرکت جوایز
 حمایتی و خدماتی جوایز ریال 000/000/200 مبلغتا سقف  اول: تیم
 حمایتی و خدماتی جوایز ریال000/000/130 مبلغتا سقف  دوم: تیم
 حمایتی و خدماتی جوایز ریال000/000/70 مبلغتا سقف  سوم: تیم

 
 : کردستان استان فناوري و علم پارك جوایز
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 حمایتی و خدماتی جوایز ریال 000/000/70 مبلغتا سقف  اول: تیم
 حمایتی و خدماتی جوایز ریال000/000/50 مبلغتا سقف  دوم: تیم
 حمایتی و خدماتی جوایز ریال000/000/30 مبلغتا سقف  سوم: تیم

 
 

 کردستان: دانشگاه جوایز
 ریال 000/500/2 مبلغ به پاوربانک عدد یک اول تیم اعضا از یک هر به
 ریال 000/500/1 مبلغ به هدست عدد یک سوم و دوم هايتیم اعضا از یک هر به
 

 منتورها: میاسا
 بو به اوبالیت )1
 حسینی ارشد )2
 پور فرزین امجد دکتر )3
 نژاد امراه داوود )4
 حسینی هیژا )5
 امینی اسرا )6
 یغمایی خوان فرزاد )7
 مردوخی پیمان )8
 عالقبندان رحمت )9

 
 :داورانمیاسا

 صادقی علی امیر دکتر )1
 نسایی خبات دکتر )2
 ایوبی کامران مهندس )3
 حسامی مهندس )4

 

  : خروجی و نتایج
سناد به توجه با شگاه بر تکلیف نیز و فناوري و ،تحقیقاتعلوم وزارت باالدستی ا ستاي در کشور هايدان  همکاري را

شتن گام نیز و صنعت بخش با سازنده تعامل و صه در بردا شگاه ایده صاحبان و نخبگان آموزش و کارآفرینی عر  دان
ستان شد مرکز محوریت با کرد ست نوآوري مرکز و فناور هايواحد ر  مالی حامیان طریق از سرمایه جذب ضمن توان

 را گذاران ســـرمایه و داوران دیدگاه از برتر تیم ســـه ،برگزاري هايهزینه در جویی صـــرفه و رویداد این برگزاري براي
ساس بر و انتخاب ستان فناوري و علم پارك با نامه تفاهم ا ستان صنعتی هايشهرك شرکت و ا  اوایل از گردید مقرر ا

ستقرار ضمن مذکور هايتیم 1398 سال  مند بهره مجموعه دو این خدمات کلیه از حمایتی مجموعه دو از یک هر در ا
 دیگر استقرار و پوشش به قادر دانشگاه ریاست موافقت با نیز دانشگاه فناور هايواحد رشد مرکز است ذکر شایان گردند.

 بود. خواهد بازار به ورود مرحله تا متقاضی هايتیم
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 97 شهریورماه اوایل در خود وب تحت جدید سیستم از مهندسی نظام سازمان اینکه به توجه با )1
 فراهم دیگري دوره برگزاري امکان، دوره یک از غیر عمال سالجاري اول ماهه شش لذارونمایی کرد 

 به نیز(مهندسین)، روزهاي پنجشنبه و جمعه  هدف گروه گرفتن نظر در با و وجود این با نشد.
 باشد:جدول زیر میهاي برگزار شده به شرح . لیست دورهیافت اختصاص متعدد هايدوره برگزاري

 به(ساعت) آموزش افراد تعداد دوره نام ردیف

 24 25 پروژه کنترل و ریزي برنامه نظام 1

 24 27 مجري وظایف شرح با آشنایی 2

 16 12 جویی صرفه در الزم تدابیر 3

 24 22 جویی وصرفه سازي بهینه 4

 16 24 صنعتی تولید هاي روش 5

 24 21 اجرا هاي روش 6

 16 23 ویژه هاي بتن 7

 16 14 نوین وفناوري مصالح 8

 16 20 بندي قالب 9

 16 12 شهري اراضی انطباق 10

 24 20 برق نظارت 11

 72 29 کارآموزي 12

 24 11 عمیق شالوده 13

 16 15 بهداشتی تاسیسات 14

 16 14 گرمایی تاسیسات 15

 16 17 بندي قالب 16

 16 16 فناوري و مصالح 17

 16 19 گاز مجري 18

 24 20 گاز بازرسی 19

 24 26 گاز بازرسی 20

 16 13 هوشمند ساختمان 21

 16 17 بندي قالب 22
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 24 23 کنترل و اجرا هاي روش 23

 496 440 کل جمع

  
 نیز امسال گرددمی برگزار نیز متعددي مهارتی هايدوره ايحرفه فنی سازمان همکاري با ساله هر )2

 گردید: برگزار ذیل جدول شرحه ب هاییدوره
 به(ساعت) آموزش افراد تعداد دوره نام ردیف

 230 23 1اتوماسیون کاربر 1

 230 23 2اتوماسیون کاربر 2

 57 10 اکسل 3

 45 20 متلب 4

 96 19 کارحسابداري رایانه 5

 96 13 حسابداري کار رایانه 6

7 Spss 8 40 

 40 8 زنبورداري 8

 57 22 اکسل 9

 57 29 اکسل 10

 10 8 کامفار افزار نرم 11

 10 24 سالیدورکز دوره 12

 lab view 8 10افزار نرم 13

14 Plc 10 15 

 20 50 آسانسور دوره 15

 20 7 متلب افزار نرم 16

 sscnc 18 20 افزار نرم 17

18 Spss 9 22 

19 Prezi 15 10 

20 msp 8 24 

21 P6 15 15 

 12 17 اتوکد 22
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23 Gis 15 30 

 1166 379 کل جمع

  
 کردستان دانشگاه، زنان امور در جمهوري ریاست محترم معاونت همکاري با جاري سال تیرماه در )3

 مرکز قالب در و مجري نقش در بود شده تعیین "کار و کسب تا ایده از" برنامه پایلوت بعنوان که
 که کردند نام ثبت طرح در نفر 173 جمعا نمود. برگزار را مزبور دوره صنعت با ارتباط و کارآفرینی

 سمینار در شرکت شرایط واجد نفر 40 نهایت در و یافتند راه نهایی بخش به نفر 73 نهایت در
 نهایت در شدند. دعوت فردي مصاحبه و مشاوره براي نفر 23 نفر 40 این از شدند. داده تشخیص

یر اشتیاق، جدیت، نظ معیارهایی گرفتن نظر در با شدند. دعوت چهارم روز گروهی کار براي نفر 19
  شدند. انتخاب ترتخصصی هاي آموزش براي نفر 15الزم،  دانشحداقل  و همکاري ،توانایی

 جلسات برگزاري با لذا شد.می احساس کارآفرینانه همایشی وجود خالء گذشته هايبرنامه بررسی با )4
 محوریت با جامع همایشی فعال کارآفرینان همچنین و اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره با متعدد

 در (کارآفرینان) صنعت و حاکمیت دانشگاه، یعنی استان کارآفرینی اکوسیستم گانه سه ذینفعان
 برخی با فوق برنامه داریم نظر در بود. نظیر کم خود نوع در که گردید برگزار جاري سال ماهآبان

 شود. برگزار ثابت صورته ب و بومی عنوانی تحت آینده سال در شاهللا ان ضروري تغییرات
 تحت ايجلسه هرماهه تا داشت آن بر را ما دانشجویان و اساتید میان کارآفرینانه مطالعات خالء )5

 کتاب محوریت با آن جلسه اولین آذرماه در اینرو از. نمائیم برگزار کارآفرینی و کتاب نقد عنوان
 شد. برگزار انسانی علوم دانشکده اردالن مستوره سالن در دوبللی رولف سوئیسی برجسته کارآفرین

 طول در روال این داریم نظر در است، شده گذاشته نقد به کتاب یک ماه هر بعد به تاریخ آن از
 شود. برگزار منظم بصورت ماه هر آموزشی هايترم

 تعدادي راستا همین در که شد منعقد استان گاز شرکت با اينامه تفاهم صنعت با ارتباط بخش در )6
 محیط گروه میان جلساتی همچنین اند.شده معرفی شرکت آن به کارآموزي جهت دانشجویان از

 تدوین جهت دانشگاه اساتید از تعدادي نهایت در که شده برگزار مزبور شرکت و دانشگاه زیست
 فوق هايبرنامه از ترمفصل بسیار منعقده نامهتفاهممفاد  شدند. معرفی ایشان به آموزشی محتواي

 .نامه را به مرحله اجرا درآوریمي دیگر تفاهمبندها سایرامیدواریم در سال آینده بتوانیم  که باشدمی
گردد. هاي کارورزي و کارآموزي و همچنین بازدیدهاي علمی نیز بصورت مستمر برگزار میبرنامه )7

شد همچنین در هفته نیروي  بازدید علمی با درخواست مدیران گروه برگزار 30حدود  97در سال 
هاي خدماتی براي دانشجویان موضوعه هاي الکترونیکی آن نیرو و حوزهانتظامی بازدیدي از سامانه

  برگزار گردید.
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 کنونی وضعیت تحلیل
 ترینبزرگ ،دانشجو 10000 از بیشو  علمی هیأت عضو 350 از بیش بودن دارا با کردستان دانشگاه
 به یک هر کردستان، دانشگاه در تحصیلی مختلف هايرشته است. کردستان استان در جامع دانشگاه
 برخی اند.شده فعال و تدوین استان جدید نیازهاي و پیشین هايریزيبرنامه و هاسیاست فراخور
 و نظري دلیل به برخی و هستند برخوردار اشتغال ایجاد براي بیشتري استعداد از دانشگاه هايرشته
 دهند.می قرار دانشجویان اختیار در اشتغال بر کمتري هايفرصت بودن، ايپایه
 و مختلف کارشناسان و متخصصین از منديبهره کردستان، دانشگاه يمجموعه به استانی درون نگاه

 این متاسفانه همچنین باشد.می کار بازار و دانشگاه بیرون به مهارت با کار نیروي تحویل رسالت داشتن
 بر کلی طوربه بایستی دانشگاه کنندمی گمان که است رایج دانشگاه از خارج در نیز اشتباه نگرش
 برخوردار کمتري اهمیت از ايپایه و نظري مطالب و باشد داشته تاکید بازار نیاز مورد عملی هايمهارت

 با هستند کسانی کمتر، تعداد با دسته که شوندمی تقسیم دسته دو به عمال نیز علمی هیأت هستند.
 صنعت با بهتري ارتباط بتوانند تا اندداده تقلیل را خود علمی هايفعالیت و هستند ارتباط در کار بازار

  کنند. منتقل درس هايکالس به را عملی مضامین و باشد داشته
 هستند پرطرفدارتر دارند، بیشتري اشتغال استعداد که دانشگاهی هايرشته برخی نیز دانشجویان دید از
 رسند.نمی خود کامل ظرفیتی حد به نیز سراسري آزمون در و کارشناسی مقطع در حتی هارشته سایر و

 را خود دانشگاهی هايفعالیت و درس التحصیلی،فارغ از پیش حتی اشتغال، براي تالش در دانشجویان
 اشتغال و استخدام براي مختلف هايروش به و کنندمی عملی هايمهارت آموزش و وجوجست قربانی

 دچار را ایشان هايفعالیت و زمان مدیریت و دارد ایشان درسی وظایف بر منفی تاثیر که آورندمی روي
 کند.می اختالل
 در کارآفرینانه هايفعالیت و اشتغال اصلی متولیان جزو صنعت، با ارتباط و کارآفرینی و رشد مراکز

 و هافعالیت دادن ادامه و کشیدن دوش بر مراکز، این هايویژگی بارزترین از اما هستند، دانشگاه
 آموزشی، هايدوره برگزاري صنایع، به کارآموزان معرفی یکنواخت روند و قبلی مصوب هايچارچوب

 ایشان هايفعالیت داوري و مشاوره و زاییاشتغال هايفعالیت انجام به مایل هايتیم استقرار و ارزیابی
 است. رشد و رشدپیش هايدوره قالب در درازمدت صورت به

 تکاپو، طرح در اشتغال استانی کارگزار استانداري، مانند استانی درون زاییاشتغال با مرتبط نهادهاي
 جلسات برگزاري به هرزچندگاهی ... و تعاون کل اداره اي،حرفه و فنی کل اداره آوري،فن و علم پارك

 با خوبی روابط اداري، مناسبات قالب در دستکم و کنندمی اقدام کردستان دانشگاه از دعوت و مرتبط
 از استانی درون اشتغال با مرتبط نیازهاي تأمین و اعتبار تخصیص براي تالش دارند. کردستان دانشگاه

 و نهادهاست این بین ارتباطات ترینمهم از کار، تقسیم و هاخانهوزارت مانند باالدست نهادهاي طریق



 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 47 

 ایجاد براي همکاري و تعامل هست هرچه بلکه ندارد وجود نیرو جذب یا کار ایجاد براي رقابتی عمال
 زاست.اشتغال و کارآفرینانه اکوسیستم

 طریق از کار، نیروي به استانی درون نهادهاي و هاشرکت مختلف نیازهاي اینکه به توجه با
 در هاآن کارآمدي و نیروها این ترسریع جذب به کمک شود،می برآورده دانشگاهی التحصیالنفارغ

 گرچه گیرد. صورت دانشگاه در اشتغال با مرتبط نهادهاي توسط تواندمی که است ايوظیفه کار، محیط
 اما نیستند التحصیالنفارغ زیاد تعداد پاسخگوي و هستند پایینی سطح در اکنون دولتی هاياستخدام

 متخصص کار نیروي به نیز ایشان و نیستند کم حمایت، مورد و خصوصی هايشرکت خوشبختانه
 و استانی درون يمجموعه به را کار نیروي مختلف، هايقالب در کردستان دانشگاه هستند. نیازمند

 (اساتید مشاورین نخبگان، ها،سربازي طرح کارآموزان، از: عبارتند که کندمی تزریق آن از خارج حتی
 دانشجویی)، هاينامهپایان و هاطرح قالب (در محققین التحصیالن)،(فارغ مستقیم کار نیروي مجرب)،

 هايهگاپژوهش گیرد)،می صورت دانشجویان جانب از و خودجوش صورت به (بیشتر کاردانشجویی
 و.... کار بازار با مرتبط
 به زیر جدول شرح به اطالعاتی کردستان، دانشگاه در اشتغال با رابطه در SWOT تحلیل از ايچکیده

 دهد:می ما

 
 

 نیروي اینجا در دارد. نهادها و هاشرکت سایر با بارزي هايتفاوت کردستان، ویژهبه و دانشگاه در نوآوري
 دانشگاه در کار نیروي شود.می یافت وفور به مختلف، هايتخصص و تنوع با کار به آماده نیروي و کار

 همین دارد. قرار مشخص يمحدوده یک در تقریبا محیطی شرایط و سنی نظر از یعنی است همگن
 در نوآوري يحیطه گرچه دیگر عبارت به هستند. کار براي دانشگاه مخاطبین اولین واقع در نیروها

 همچنین داد. قرار دانشجویان و دانشگاه توانمی را اولویت اما است، دانشگاهی يجامعه از فراتر دانشگاه

:نقاط ضعف

عدم آموزش مهارت هاي اشتغال در دانشگاه-

عدم وجود مراکز مختص به اشتغال در دانشگاه-

:نقاط قوت

)ي اساتید(بهره مندي از تنوع تخصص ها -

بهره مندي از نیروي کار مختلف و متنوع-

:تهدیدها

تحوالت ناگهانی اقتصادي در سطح کشور-

کاهش رغبت دانشجویان به تحصیالت معمول و -
تمایل به روش هاي میان بر و کاذب کسب درآمد 

:فرصت ها

وجود سیاست هاي جدید اشتغال در سطوح باال -
)مراکز نوآوري(

)شتاب دهی(روش هاي جدید اشتغال زایی -

اشتغال SWOTتحلیل چکیده 
دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی
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 است. دانشگاه در نوآوري مزایاي از یکی نیز اساتید دانش از ناشی مختلف هايتخصص به دسترسی
  دارد. وجود بیشتري سهولت تخصصی، مشاوره کسب براي که جایی

 

هاي توانند بستهدر اینجا الزم نیست همه از یک طیف و مشابه باشند. بلکه می هاي مرکز نوآوريخروجی
ي مرتبط هاي فشردهافزایی تا مشاورهمدت مهارتهاي کوتاهپیشنهاد نمود. از بستهزایی متنوعی اشتغال

هاي مختلف دانش اعم از پردازي در طیفبا کسب و کار حسب نیاز مخاطب تا برگزاري رویدادهاي ایده
 آپ).آوري و ادبیات و ... تا برگزاري چندماه یکبار رویدادهاي نوآوردگاه (استارتهنر و فن

 

 کردستان دانشگاه مرکزنوآوري مأموریت و دافاه
 نمود: بیان زیر هايسرفصل در توانمی را نوآوري مرکز اهداف خالصه، صورتبه
 و اساتید و دانشجویان بین در نوآوري اکوسیستم ایجاد و آفرینیفرهنگ و زاییاشتغال •

 کردستان جامعه آحاد به تعمیم قابلیت با کردستان دانشگاه التحصیالنفارغ

 هاآن عملکرد بر نظارت و نوآوري اولیه هايهسته ایجاد از حمایت •

 و خالقیت پرورش و کارآفرینی ايحرفه هايمهارت افزایش هدف با آموزشی هايدوره رگزاريب •
 نوآوري

 هايشرکت با قرارداد) و نامه(تفاهم همکاري طریق از وظایف این :شتابدهی به مربوط وظایف انجام •
 پذیردمی صورت آنها گزاريسرمایه و دانشگاه از خارج

 محدودیت بنیان، دانش اقتصاد برتوسعه نوآوري نقش شامل مربوطه هايزمینه در پژوهش به کمک •
 و... کار و کسب بهبود جهت هاییحل راه و هاچالش ها،

 کردستان دانشگاه محوریت با استان، نوآوري ناحیه ایجاد و گیريشکل به کمک •

 کنونی ارتباطی هايپتانسیل بر تکیه با عراق)، کردستان (ناحیه مجاور کشورهاي به نوآوري صادرات •

 خصوصی و دولتی بزرگ سازمانهاي با همکاري •
 

 مخاطبین
 به منحصر فقط دانشجویان هستند. دانشجویان نوآوري، مرکز هايفعالیت براي اول نگاه در مخاطبین

 مختلف هايدانشگاه دانشجویان و باشندنمی است، نوآوري مرکز استقرار محل که کردستان دانشگاه
 اما آیند.می حساب به مرکز این گیرانخدمت عنوان به نیز نورپیام و کاربردي-علمی آزاد، از اعم استان

 حتی و نیاز تعیین و پردازيایده مراجع عنوان به اساتید است. مرکزنوآوري مخاطبین از بخشی تنها این
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 دیگر سوي از بود. خواهند دانشگاه نوآوري مرکز ارجاعات از بخشی (منتورها)، راهنمایان و مشاورین
 نهادها و هاشرکت اجرایی يبدنه عنوان به استانی درون مختلف نهادهاي کارمندان و دانشگاه کارمندان

 مورد پردازيایده و نیازشناسی هايفرایند در توانندمی هستند، آشنا آن نیازهاي و مشکالت به که
 منشاء فراتر، نگاهی در استان کل آموزاندانش و دانشگاه به وابسته دبیرستان گیرند. قرار استفاده
 مورد و آمد خواهند حساب به نوآوري و کارآفرینی بوم زیست ایجاد و ایده فراخوان مسابقات برگزاري

 بود. خواهند ارجاع
 مرکزنوآوري خدمات سازيغنی و تجربه و دانش انتقال مرجع عنوان به 1کارها و کسب بین ارتباطات

 دادگستري، امداد، کمیته جهادکشاورزي، مسکن، بنیاد از اعم دولتی هايشرکت بود. خواهد نظر در نیز
 همگی ... و هابانک نیز و صنعتی هايشهرك در مستقر مختلف هايشرکت از اعم خصوصی هايشرکت

 مرکز سوي از شده معرفی نوپاي هايشرکت پشتیبان و گذارسرمایه عنوان به اول وهله در توانندمی
 پژوهشگر و کارآموز و کار نیروي معرفی مخاطب خود دیگر سوي از و باشند کردستان دانشگاه نوآوري

 آیند.می حساب به خود دامنه در مختلف مشکالت و مسایل حل براي
 آگاهی با هستند. کردستان دانشگاه نوآوري مرکز بعدي هدف جامعه و مخاطبین از کارمندان، و اساتید
 خالقیت از تريسریع و بهتر مسیرهاي در را دانشجویان توانمی که است اساتید توانمندسازي و بخشی

 روندهاي بهبود و اصالح همچنین کرد. هدایت شدن ”عمل با عالم” سوي به و داد سوق آفرینیکار و
 محیط پویایی سبب دانشگاه، کارمندان و کارشناسان نمودن نوآورتر و ترخالق طریق از دانشگاه کاري

 شد. خواهد دانشگاهی جامعه آحاد کل به نوآوري سرایت و

                                                 
1 Business to Business 
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 نوآوري مرکز اصلی روندهاي
 دست در کردستان دانشگاه نوآوري مرکز در مختلفی روندهاي
 به خالصه صورت به ادامه در که کرد خواهد اجرا به شروع و اجراست

 شد: خواهد پرداخته روندها مهمترین

 هاایده از حمایت و پذیرش .1

 براي ایده، داراي دانشگاه، از خارج اشخاص حتی و اساتید دانشجویان،
 مراجعه کردستان دانشگاه نوآوري مرکز به آن، شدن محقق به کمک

 بهترین که بود خواهد آن بر متمرکز مرکز، تالش تمام و کنندمی
 هدر از جلوگیري مهم، مورد یک کند. عرضه زمینه این در را راهنمایی

 لذا است، ایشان ایده نبودن محتمل واسطه به فرد، انرژي و زمان رفت
 نوآوري شوراي در ایده طرح با تا شد خواهد تالش کار، هر از پیش

 آن بودن آتیهخوش به نسبت احتمالی، متخصصین از دعوت و دانشگاه
 شود. رسانیاطالع دهنده ایده به و گرفته صحیح تصمیم
 تدوین ينحوه یا ایده ثبت مانند موردي هايآموزش به دهنده، ایده فرد يبرنامه و هدف اساس بر سپس
 خواهد اقدام ... یا مرتبط گذارسرمایه به نظر مورد فرد دادن ارتباط یا آن با مرتبط کار و کسب طرح
 شد.

 

 محور مسأله ویکند آپاستارت برگزاري .2
 نهادهاي اکنون کردستان، دانشگاه سوي از مداوم آفرینیفرهنگ و رسانیاطالع دلیل به خوشبختانه

 طریق از خود نیازهاي رفع منظور به محور مسأله ویکندهاي آپاستارت برگزاري براي استانی درون
 همکاري درخواست و نمایندمی مراجعه کردستان دانشگاه نوآوري مرکز به خالق، هايشرکت و افراد

 خالصه صورت به کار روند دارند. آن احتمالی خروجی در شدن سهیم و کارآفرینانه رویدادي برگزاري در
 است: زیر شرح به
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 کار بازار با مرتبط مستقیما هايدوره برگزاري .3
 عملی ايحرفه فعالیت به راغب افراد سریع توانمندسازي کردستان، دانشگاه نوآوري مرکز اهداف از یکی

 مرتبط فراخوان کار، بازار با بودن مرتبط مستقیما و بودن عملی شرط با فقط و راستا این در است.
 کردن فراهم با همراه عملی مدت کوتاه کارگاه و شده انتخاب تجربه با مربیان و گرفته صورت
 صورت مستقیم مخاطب به مناسب رسانیاطالع و شودمی دیده تدارك کارگاه، اجراي نیازهايپیش

 شود.می ارزیابی بهتر، هايبرگزاري براي نیز دوره خروجی و گیردمی

 
 

 1397 سال هايفعالیت
 نوآوري مراکز بررسی براي تطبیقی مطالعه صفر، از کردستان دانشگاه نوآوري مرکز بناي به توجه با

 به مناسب فضاي اختصاص میدانی بررسی و مشاوره دانشگاهی)، غیر و دانشگاهی از (اعم کشور سطح
 ساختار ایجاد تا ایشان با تعامل و مناسب پیمانکار یافتن مرکز، چیدمان و داخلی طرح تهیه مرکز،

 نماي تجهیز و نگهبانی و آبدارخانه شبکه، و برق تامین از اعم امورتاسیساتی انجام و مرکز اولیه فیزیکی
 دانشگاه نوآوري مرکز اندازيراه در دیگر کلی و جزیی مورد هاده و چیدمان و تابلوها از اعم مرکز اولیه

 خداوند حمد به تا گرفت شکل کاردانشجویی نیروهاي با و مدیرکنونی توسط منحصرا همگی و همگی
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 مرکز جمهوري، ریاست فناوري معاونت ستاري، دکتر آقاي جناب حضور با ،1397 ماهآبان در متعال
خوشبختانه  و برسد برداريبهره به ایده، طرح از پس زمانی کوتاه در کردستان، دانشگاه نوآوري
ول زیر به انجام رسیده د، به شرح ج1397 سال از مانده باقی ماه 6 از کمتر در توجهی قابل هايفعالیت
 است.
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 عیسر محاسبات مرکز
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 صنعتی و علمی هايعرصه در هاسازمان و افراد هاينیازمندي و تقاضا فناوري، و علم پیشرفت با همزمان
 حجیم، هايداده پردازش و سازيذخیره به توانمی نیازمندیها این جمله از است. کرده پیدا افزایش نیز

 مکانیک و سیاالت دینامیک پیچیده، عددي معادالت حل فیزیکی، هايپدیده سازيشبیه و سازيمدل
 مهر اوایل از نیازهایی، چنین به پاسخگویی منظور به کرد. اشاره ژنتیک و بیوتکنولوژي محاسباتی،

 16 پردازنده 8 شامل حاضر حال در مرکز این .شد اندازيراه دانشگاه سریع محاسبات مرکز 1396
 10 حدود و اصلی حافظه گیگابایت 512 نخ)، 256 با معادل پردازشی هسته 128 مجموع (در ايهسته

 باشند: می زیر شرح به 97 سال در مرکز این فعالیتهاي اهم .باشدمی سازيذخیره حافظه ترابایت

 استقرار و مرکز يبرا HPE ProLiant DL580 Generation9 (Gen9) نوع از يقو سرور دو دیخر )1
 دانشگاه اطالعات يفناور تیریمد سرور اتاق در آنها

 قیدق و گسترده مطالعات انجام با مرکز نیا يبرا سازييمجاز يفناور و يابر انشیرا مدل انتخاب )2
 ریرکبیام یصنعت دانشگاه عیسر فوق هايپردازش قاتیتحق مرکز از یتخصص هايمشاوره افتیدر و
 )IPM( يادیبن هايدانش پژوهشگاه یمل نیتور انشیرا و

 )يمجاز هاينیماش تیریمد و سازييمجاز هاي(مولفه vCenter و ESXi سازيادهیپ و نصب )3
 hpcc@uok.ac.ir آدرس به مرکز لیمیا و hpcc.uok.ac.ir آدرس به مرکز تسایوب یطراح )4
 آن هايسیسرو از استفاده و مرکز به اتصال يراهنما نیتدو )5
  مرکز به دور راه از یدسترس امکان کردن فراهم )6
 مرکز ییکارا یابیارز و یبررس يبرا متنوع هايتست انجام )7
 مرکز خدمات از استفاده يبرا نهیهز مدل نیتدو )8
 کردستان دانشگاه یعلم أتیه محترم ياعضا و انیدانشجو از نفر 40 از شیب به سیسرو ارائه )9

  مرکز از وتریکامپ یمهندس گروه انیدانشجو یعلم دیبازد  )10
 نیا اساس بر حاضر حال در دانشگاه عسری محاسبات مرکز( استکاپن پلتفرم استقرار و سازيادهیپ  )11

 شبکه نیبزرگتر ،یمل نیتور انشیرا به مرکز نیا اتصال امکان پلتفرم نیا .کندیم کار پلتفرم
 است) ساخته فراهم را کشور، یانشیرا
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 اطالعات فناوري حوزه
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 وب: تحت هايسامانه و افزارينرم مدیریتی، خدمات
 35 (مجموعا متمرکز مدیریت و مجازي سرورهاي به فیزیکی سرورهاي از مهاجرت پروژه تکمیل )1

 ماشین)

 سرورها تمام عاملسیستم و افزارسخت ارتقاء )2

 اداري خدمات يحوزه در الکترونیکی هايفرم طراحی )3

  مجازي تور سامانه اندازيهرا )4
 کاربره 700 الیسنس خرید و ویروسآنتی جدید سرور اندازيراه )5

  تجهیزات کنترل و تغییرات ،اعمال وضعیت پایش منظور به وایرلس شبکه کنترلر اندازيراه )6
  تجهیزات امنیتی هايپذیريسیبآ اصالح )7
 مناسب راهکارهاي ارائه و دانشگاه اطالعات فناوري هايزیرساخت امنیت گزارش تهیه )8

 داخلی شبکه براي جدید هاينقشه و مستندات تدوین )9

 مورد) 500( يرافزاسخت تجهیزات سرویس و تعمیر  )10

 امنیتی هشدارهاي پیرو و موجود استاندارهاي مطابق امنیتی الزامات اجراي  )11

 )SSL( وب تحت هايسامانه امنیت اعتبارسنجی گواهینامه تهیه  )12
 قراردادها امور سامانه طراحی و تحلیل  )13

 ارائه و اطالعات فناوري دید از هادانشگاه وبومتریک بنديرتبه معیارهاي استخراج و تحلیل  )14
 مرتبط راهکارهاي

  الکترونیکی خدمت میز بخش طراحی و تحلیل  )15
 توسط آزمون برگزاري در مشارکت درخواست فرآیند شامل آزمون، دفتر سامانه سازيپیاده  )16

 https://azmoon.uok.ac.ir آدرس: پذیرد.می انجام سامانه این طریق از سایرین و کارمند دانشجو،
  

 میزان از مدیریتی ارشاتگز يتهیه و ثبت منظور به دانشگاه تغذیه حسابداري سامانه سازيپیاده  )17
  http://self.uok.ac.ir:آدرس غذا. پیش و غذا نوع تفکیک به مختلف هايوعده در اغذ هزینه

 https://hpcc.uok.ac.ir دانشگاه: سایتوب بستر در سریع محاسبات مرکز سایتوب اندازيراه  )18

 https://uok.ac.ir/apfn نوآوري: و فناوري پژوهش، آموزش، کارگروه سایتوب اندازيراه  )19

 دانشگاه سایتوب بستر در دانشجویی علمی هايانجمن و فرهنگی معاونت سایتوب اندازيراه  )20

  دانشگاه سایتوب بستر در شناسی کردستان سایتوب اندازيراه  )21

 

 

https://azmoon.uok.ac.ir/
http://self.uok.ac.ir/
https://hpcc.uok.ac.ir/
https://uok.ac.ir/apfn
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 افزاري:سخت هايزیرساخت و شبکه توسعه
  مگابیت 300 به مگابیت 186 از اینترنت باند پهناي افزایش )1
 اطالعات علمی شبکه با ارتباط منظور به عتف وزارت MPLS برقراي )2

 فرشته و 2 و1 جهاد بهاران، کوثر، دانشجویی هايخوابگاه وایرلس شبکه اندازيراه و تجهیز )3

 تاالر و مرکزي سازمان فرهنگی، امور طبیعی، منابع دانشکده وایرلس شبکه اندازيراه و تجهیز )4
 مولوي

 طبیعی منابع دانشکده داخلی شبکه اندازيراه و تجهیز )5

 گوالن دیاري ساختمان داخلی شبکه تکمیل )6

 )HPC( سریع محاسبات مرکز اندازيهرا )7
 Server G9 دستگاه یک خرید )8

 داخلی شبکه براي جدید هاينقشه و مستندات تدوین )9
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 و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز
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 فضایی در کتاب جلد 1000 از کمتر با 1354 سال ردکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه کردستان 
 دانشکده در آن فضاي شدن گسترده با بعدها. نمود بکار آغاز کارمند نفر یک با و مربع متر 12 وسعت به

 دیگر و التین و عربی فارسی، کتاب نسخه هزار 60000 بر بالغ ايمجموعه با انسانی علوم و ادبیات
 دانشگاه مرکزي کتابخانه احداث پروژه شدن تمام با. پرداختمی خدمات ارائه به اطالعاتی منابع

 جاییجابه و انتقال کار ،1387 سال ماه بهمن در بود، استان سطح در ملی هايپروژه از که کردستان
 126000 بر بالغ ايمجموعه با جدید ساختمان در کتابخانه این اکنون. گرفت صورت جدید کتابخانه به

 به مختلف بخشهاي در الکترونیکی منابع همچنین و التین و کردي عربی، فارسی، چاپی منابع نسخه
 .نمایدمی رسانیخدمت) کارمندان دانشجویان، علمی، هیئت اعضاي( عضو 11000 حدود

 1397عملکرد بخش هاي مختلف کتابخانه در سال 

 عمومی و پشتیبانی کتابخانهامور ؛ بخش سفارشات .1
 تجهیز دفتر مدیریت کتابخانه -1-1

در این راستا و به منظور تجهیز دفتر ریاست کتابخانه (که قبالً کار چندانی براي این منظور صورت 
نگرفته بود)؛ اقدام به تهیه میز کار؛ میز جلسات؛ کتابخانه دیواري و ... گردید. این امر به منظور تهیه 

ي برگزاري جلسات با کارکنان و همچنین تشکیل جلسات شوراي کتابخانه مرکزي فضاي مناسب برا
هاي مختلف داخل و خارج از دانشگاه صورت پذیرفت. با توجه به ارتباطاتی که کتابخانه مرکزي با بخش

 آید.  دارد، وجود این فضاها براي استقبال از مهمانان داخل و خارج از دانشگاه ضروري به حساب می

 کمد امانت 200رش، ساخت و نصب بیش از سفا -2-1

آمد، یکی از معضالتی که کتابخانه مرکزي با آن مواجه بود و به عنوان یک چالش جدي به حساب می
هاي مطالعه توسط برخی از دانشجویان از طریق گذاشتن کتاب و یا سایر وسایل رزرو و اشغال سالن

از طرف دانشجویان شده بود. براي این منظور کتابخانه روي میزها بود. این امر باعث اعتراضات زیادي 
آوري همه اشیاء، کتب تصمیم گرفت تا با هماهنگی حراست دانشگاه، در پایان وقت اداري اقدام به جمع
شد. براي رفع دغدغه و یا وسایلی نماید که به منظور رزرو میزها، توسط دانشجویان استفاده می

هاي زیادي با خود باشند، اقدام به تهیه کمدهایی با ر به حمل کتابدانشجویانی که ممکن بود مجبو
متر گردید. این کمدها با ارائه کارت دانشجویی توسط دانشجویان و به مدتهاي سانتی 40در  40سایز 
متر  83ن به آنان اجاره داده می شود. مجموعاً این کمدها به میزا -با پرداخت هزینه اي اندك –الزم 

 قرار گرفت. اختیار دانشجویاننصب و در 

 اي با چوب پرده آهنی تهیه پرده پارچه -3-1
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هاي مطالعه تماماً در معرض تابش به دلیل موقعیت کتابخانه و نوع طراحی خاص آن، در طول روز، سالن
مستقیم نور آفتاب قرار دارند. یکی از مواردي که در طول سالیان زیاد دانشجویان را اذیت کرده است و 

خلق فضایی غیر استاندارد براي مطالعه شده بود، گرماي بیش از حد آن در فصول خاص و باعث 
 400همچنین تابش مستقیم نور خورشید بود. براي این منظور کتابخانه اقدام به تهیه و نصب بیش از 

 اي نمود.متر پرده پارچه

 ها ها و کنفرانستجهیز سالن کارگاه -4-1

هاي آموزشی دانشگاه و همچنین ضرورت در راستاي ساماندهی کارگاهبا توجه به ماموریت کتابخانه 
هایی که نیاز به استفاده مستقیم از پیوند بین آموزش و پژوهش (از طریق برگزاري برخی از کالس

الی  30اندازي سالن کنفرانس با ظرفیت محیط کتابخانه دارند) کتابخانه مرکزي اقدام به تجهیز و راه
تور،صفحه نمایش، کولر گازي و ... است. همچنین کت. این محیط مجهز به ویدیو پروژنفر نموده اس 35

  .)1 س(عک متر انجام گرفت 100کفپوش سالن به متراژنصب 

 
 

ساخت و نصب تابلو سردرب کتابخانه به زبان فارسی، کردي و انگلیسی و تعمیر  -5-1
 تابلوي یادبود تاسیس

متري، داراي یک تابلوي بسیار کوچک با طول و عرض نیم  3000دانشگاه با متراژي کتابخانه مرکزي 
کنندگان بسیار دشوار نموده بود. از طرف دیگر با متر بود که امکان شناسایی آن را براي غالب مراجعه

یاز به سازي دانشگاه و اقدامات بسیار خوبی که در این راستا انجام پذیرفته بود، نتوجه به بین المللی
سازي بیش از پیش المللیهاي بیناي و ضرورتیک تابلویی با هویتی چندگانه و متناسب با بوم منطقه

یه و در سردرب ورودي کتابخانه نصب گردید. همچنین تابلوي هبود. به همین دلیل تابلوي جدید ت
استفاده بود، مرمت و مجدداً یادبود تاسیس کتابخانه هم که براي سالیانی کنده شده بود و غیر قابل 

 ).3و  2هاي (عکس نصب گردید

 1عکس شماره 
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 هاي بیرون ساختمانورق گالوانیزه جلوي پنجرهنصب  -6-1

هاي گذشته، به دلیل نفوذ آب به داخل پنجره هاي طبقات اول و دوم باعث خیس شدن سقف در سال
مطالعه پسران شده بود. براي رفع این مساله اقدام به نصب و بخشی از دیوارهاي بخش مرجع و سالن 

 متر گردید. 400ورق گالوانیزه جلوي بخش بیرونی پنجره ها به متراژ حدوداً 

 هاي داخل ساختمانعوض کردن سنگ -7-1

ها، به دلیل نفوذ آب به داخل ساختمان، از بین رفته و وضعیت هاي زیر پنجرهاي از سنگبخش عمده
هاي سالن مطالعات و راهبرهاي طبقه اول و دوم ایجاد کرده بود. براي این منظور ي بخشنامناسبی برا

 متر گردید. 75اقدام به تعویض این سنگها به متراز 

 

 2عکس شماره 

 3عکس شماره 
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 ایزوگام پشت بام کتابخانه  -8-1

و به دلیل نفوذ آب تخریب شده بود، براي این منظور  96اي از سقف طبقه سوم در سال بخش عمده
و  320؛ 300م سقف کتابخانه و بخشی از دیوار پشت بام در سه مرحله و با متراژهاي اقدام به ایزوگا

 متر گردید. 620

 هاي کتابخانهتعمیر درب -9-1

درب سالن هاي مطالعه و بخش مرجع کتابخانه نیاز به بازسازي مجدد داشت. براي این منظور و با توجه 
ر کلی دیوارهاي کتابخانه) درب ها به صورت به باال بردن استحکام و شکیل بودن (همخوانی با ساختا

 متر تصحیح و چرم کوبی انجام شد.  40چرمی تعمیر گردید. جمعاً 

 هاي داخل البینقاشی ساختمان با نرده -10-1

هاي سه طبقه در پشت کتابخانه و به علت نشتی آب ناشی از سقف طبقه سوم، البی کتابخانه؛ راه پله
.... بخش عمده اي از سقف و دیوارهاي طبقات نیاز به تعمیر و نقاشی مجدد داشت. بر این اساس در 

تیمی از شرکت هاي طرف قرارداد با معاونت عمرانی دانشگاه در کتابخانه مستقر شده و به  97تابستان 
 دادند. مدت دو هفته کار نقاشی بخش هاي مختلف را انجام 

 خرید لیبل حرارتی -11-1

انجام گرفت خرید یک دستگاه پرینت و چاپ لیبل بود که کار  97یکی از کارهاي اساسی که در سال 
اي را بسیار تسهیل نمود. قبالً چاپ لیبل ها جهت فهرست نویسی و بازیابی کتب و سایر منابع کتابخانه

کرد و چندین برابر قیمت دستگاه داري میاي از یک شرکت خریها را به صورت بستهکتابخانه لیبل
 ).4(عکس  دادبایستی براي این کار اختصاص می

 
 4عکس شماره 
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 دانشگاه  HSEساعته با کمیته  3برگزاري دو جلسه  -12-1

دانشگاه دعوت نمود تا ضمن بازدید  HSEاز اعضاي محترم کمیته  داوطلبانهبه صورت  کتابخانه مرکزي

آن را به مقامات مشکالت  از کتابخانه و ارائه نظرات خود در خصوص وضعیت امنیتی کتابخانه مرکزي،
(که داراي مدرك  استا از یکی از دانشجویان دکتري علوم تربیتیئول منعکس نمایند. در این رمس

زمانی است) دعوت شد که ضمن ارزیابی وضعیت کارشناسی ارشد در حوزه امنیت محیط کار و مراکز سا
به استانداردهاي رایج  با ارجاع کتابخانه مرکزي، گزارش مفصلی از وضعیت بخش هاي گوناگون کتابخانه

ارائه نماید. نتیجه کار در قالب یک ارائه دو ساعته خدمت اعضاي  در حوزه ایمنی مراکز کتابخانه اي
اي به ریاست محترم دانشگاه و معاونت عمرانی صفحه 30یک گزارش منعکس و در قالب  HSEکمیته 

 تحویل داده شد. 

 اي جدیدهاي رایانهتعمیر و تهیه سیستم -13-1
فعلی،  سیستم کامپیوتر 20همکاران، در سال گذشته  در راستاي کمک به روان سازي فرایند کار روزانه

ی شدند و دو سیستم جدید و پیشرفته براي از طریق ارتقاء سطح حافظه، پردازشگر و ... به روز رسان
 .ندهاي فهرست نویسی و کتابخانه دیجیتال خریداري شدبخش

 LEDهاي کم مصرف نصب المپ -14-1

در راستاي رعایت صرفه جویی انرژي و به منظور کاهش صدمات و هزینه هاي ناشی از تعویض پیاپی 
هاي قدیمی به نسل جدید المپ هاي کم  المپ ها، کتابخانه مرکزي اقدام به تعویض و جایگزینی المپ

عدد المپ تعویض و جایگزین  400نمود. در این راستا  LEDمصرف و داراي گارانتی بلند مدت از نوع 
 شد.

 المللی کتاب تهرانخرید از سی و یکمین نمایشگاه بین -15-1

نسخه  2594نسخه کتاب کُردي،  410دانشگاه تعداد هیئت علمی محترم اعضاي بر اساس نیازسنجی از 
از ریال  000/000/760نسخه کتاب به مبلغ  3028نسخه کتاب التین که جمعاً  24کتاب فارسی و 

(عکس  خریداري و به مجموعه کتابخانه اضافه گردید کتاب تهران المللیینب یشگاهنما یکمینو  یس
5.( 
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 شتمین نمایشگاه بزرگ کردستانشرکت در برگزاري ه -16-1

 218ژار، تعداد بخانه مرکزي و مرکز اسناد و کتابخانه ماموستا ههمنظور تامین منابع مورد نیاز کتابه
نسخه کتاب انگلیسی که  27نسخه کتاب عربی و  56نسخه کتاب فارسی،  540نسخه کتاب کُردي، 

هاي بیان شده اضافه خریداري و به مجموعهریال  500/360/193نسخه کتاب به مبلغ  841جمعاً، 
 ).6(عکس  گردید

 

 

 المللی کاربردي دانشگاهی کتب التینخرید از نمایشگاه بین -17-1

کتابخانه مرکزي با شرکت در این نمایشگاه، و براساس نیازسنجی قبلی از اعضاي هیات علمی دانشگاه،  
 ریال نمود. 000/498/245التین به مبلغ نسخه کتاب  37اقدام به خرید تعداد 

 احداث پارکینگ ویژه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد -18-1

 5عکس شماره 

 6 عکس شماره

23 
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برداري از آن به اتمام رسیده و در ، مرحله اجرایی و بهره1397کتابخانه مرکزي در سال  هايپیگیريبا 
 ).7(عکس  حال حاضر قابل استفاده است

 

 

 
 هاي این بخشسایر فعالیت -19-1

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف
ایجاد پنل پیام کوتاه به  1

 همراه کاربران
به منظور دسترسی سریع به کاربران، ارائه تذکرات تاخیر، 

 جریمه و ... این سامانه راه اندازي گردید.
2 

 هاشستشوي شیشه
این کار براي اولین بار و به منظور شست و شوي نماي 

همچنین پنجره هاي مشرف به  اي بخش البی کتابخانه وشیشه
 حیات کتابخانه انجام گرفت

3 
 هاي کتابخانهتعمیر قفل

هاي کتابخانه انجام بمورد تعمیرات مربوط به قفل در 25
 گرفت.

4 
 هاتعمیر و صحافی کتاب

عنوان کتاب، که نیاز به صحافی و اصالح مجدد بود،  80
 تعمیر شد.

5 
 ساخت مهر ژالتینی

هاي جدید مثل بخش مبادالت، اندازي بخشبا توجه به راه 
 مهر تهیه گردید.  6اهداء و ... جمعاً 

هماهنگی براي مراسم  6
 نشست

چند نشست تخصصی با عناوین راه اندازي مرکز رشد؛ 
 فرهنگ کتابخوانی و .... در کتابخانه مرکزي انجام پذیرفت

تهیه برچسب عطف  7
رولی و برچسب بارکد 

 رولی

 این کار انجام شدبار در سال  5

 7عکس شماره 
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خرید کتاب فارسی و  8
التین از بوستان کتاب  و 

 کتابیران

کتاب،  بر اساس درخواست هاي روتین همکاران در  140
از بوستان کتاب  -خارج از نمایشگاههاي سالیانه –طول سال 

 یران خریداري شدند.او انتشارات کتاب
 

 عربی، ُکردي و کنکوري) هاي فارسی،بخش امانت و مراجعات (امانت کتاب .2

کننده کتابخانه براي اولین بار به آن مراجعه کند، بخش امانت شاید اولین جایی که یک نفر مراجعه
هم  و کنندگانهم براي مراجعه ،کتابخانه است؛ و در واقع این بخش، ویترین کتابخانه بوده و از این رو

هاي زیادي در این بخش برخوردار است. فعالیت براي مسئولین کتابخانه و دانشگاه از اهمیت باالیی
 بیان نمود: شرح زیر توان به میرا  1397هاي آن در سال گیرد، اما اهم فعالیتصورت می

 اي آذرساافزار کتابخانهبارگذاري اطالعات دانشجویان ورودي جدید در نرم -2-1

هاي دانشگاه، باید به کتابخانه نهدانشجویان ورودي جدید هر نیمسال تحصیلی جهت عضویت در کتابخا
مرکزي مراجعه کرده و فرم ثبت نام را تکمیل نموده تا بتوانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند؛ اما 

اي آذرسا، نیازي به افزار کتابخانهبا انتقال و بارگذاري اطالعات دانشجویان از سامانه گلستان به نرم
افزار کتابخانه موجود بوده و اقع اطالعات تمامی دانشجویان در نرمتکمیل فرم ثبت نام نیست؛ و در و

ها صرفاً بعد از مراجعه دانشجویان به بخش امانت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه ثبت نام آن
هاي دانشگاه (کتابخانه مرکزي، کتابخانه توانند از خدمات تمامی کتابخانهفعال و قطعی شده و می

شناسی و کتابخانه دانشکده علوم پایه و فنی ـ مهندسی ژار، کتابخانه پژوهشکده کردستانماموستا هه
بیجار) استفاده نمایند. یادآوري می نماییم، به هنگام فعال کردن ثبت نام کاربران، دسترسی به کتابخانه 

 نیز استفاده نمایند.  توانند از خدمات کتابخانه دیجیتالها فعال شده و میدیجیتال دانشگاه نیز براي آن

 هاي چاپی فعال کردن امکان تمدید و رزرو اینترنتی کتاب -2-2

توانند به امانت ببرند؛ پیش از این کاربران براي ها را براي مدت مشخصی میکاربران کتابخانه، کتاب
ه و اقدام هاي دانشگاه مراجعه کردصورت حضوري به بخش امانت کتابخانههاي خود باید بهتمدید کتاب
توانند هر زمان و در هر اکنون با فعال شدن امکان تمدید اینترنتی، میکردند؛ اما همها میبه تمدید آن

مکانی اقدام به تمدید منابع در دست امانت نمایند؛ البته با فعال شدن امکان تمدید اینترنتی؛ امکان 
 ز این امکان نیز استفاده نمایند. توانند ارزرو اینترنتی منابع نیز فعال شده و کاربران می

 کارکرد امانت، تمدید و بازگشت کتاب به صورت اینترنتی -2-3
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مورد  31735، 1397هاي فارسی، عربی، کردي و کنکوري در سال میزان کارکردهاي بخش امانت کتاب
بودن میزان  مورد بوده است. یکی از دالیل باال 1241هاي التین، و میزان کارکردهاي بخش امانت کتاب

تواند فعال بودن دو امکان تمدید و رزرو اینترنتی منابع باشد. این امر در میزان ترافیک کارکرد، می
 اینترنتی و مراجعه به صفحه اینترنتی دانشگاه بسیار موثر بوده است.

 هاي فارسی و کُرديخوانی کتابافزایش قفسه و شلف ،جابجایی -2-4

ت تأمین نیازهاي اطالعات علمی چاپی خود، هرساله اقدام به خرید و یا کتابخانه مرکزي دانشگاه جه
هاي بخش امانت و هاي اهدایی خواهد نمود؛ با توجه به باال رفتن میزان موجودي کتابپذیرش کتاب
به همراه چینش منظم  1397جابجایی منابع چاپی در فصل تابستان هاي کتاب، اقدام به پرشدن قفسه

است. الزم به ذکر است این فعالیت سنگین با جابجایی نموده روز  40به مدت خوانی ها و شلفقفسه
 قفسه کتاب دوطرفه توسط تمامی پرسنل کتابخانه صورت گرفته است. 110

 هاي فارسی و کُرديتفکیک مخازن کتاب -2-5

ان، اقدام به جدا تر به کاربربا توجه به زیاد شدن تعداد کتاب کُردي و جهت ارائه خدمات بهتر و سریع
 »هاي کُرديمخرن کتاب«ن فارسی نموده و یک مخزن جداگانه به نام زهاي کُردي از مخکردن کتاب

 شد. اد ایج

 

 هاهاي موجود در قفسههاي کتابها و زیرردهتهیه لیست رده -2-6

ها قابل دسترسی قفسهها در هاي موجود در مخازن از روي شماره راهنما/ بازیابی و یا شناسایی آنکتاب
ها و از ها بیرون کشید. اما تهیه ردهتوان کتاب را از قفسههستند و در واقع از روي موارد بیان شده می

نماید. لذا براي ها میها در قفسههاي منابع موجود کمک زیادي به یافتن سریع کتابتر زیرردههمه مهم
مورد بوده، شناسایی و  320کتابخانه مرکزي که بیش از  هاي موجود درها و زیرردهاین کار تمامی رده

ها جهت راهنمایی بهتر و ها برچسب و لیست رده و زیررده تهیه شده و در محل قفسهبراي تمامی آن
 تر کاربران و کتابداران نصب شده است.دقیق

 هاي چاپی بخش امانتصحافی و تعمیر کتاب -2-7

بازگشتی از امانت این بخش نیازي مبرم به صحافی نداشته و لزومی هاي موجود و تعداد زیادي از کتاب
به ارسال جهت صحافی بیرون از دانشگاه ندارد؛ لذا این موارد در محل امانت کتابخانه مرکزي به تعداد 

هاي این فعالیت، ) تعمیر و صحافی قرار گرفت است. از مزیت1397جلد مورد (در سال  5000بیش از 
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هاي صحافی و همچنین جلوگیري از صرف زمان زیاد ارسال به صحافی بیرون هزینه جلوگیري از صرف
 ها است.از دانشگاه (طی مراحل اداري) و دریافت آن

 ي انجام تسویه حساب دانشجویان به صورت الکترونیکزراه اندا -2-8

حصیلی و همچنین التحصیالن تمامی مقاطع تیکی از کارکردهاي مهم کتابخانه مرکزي، همکاري با فارغ
هاي دانشگاه (اعضاي هیات علمی و کارکنان) است؛ این فعالیت در سه دیگر کاربران عضو کتابخانه

ها (کتابخانه ارشد) نامهقسمت کتابخانه، یعنی بخش امانت، بخش مواد دیداري و شنیداري و بخش پایان
 گیردزمان ممکن انجام می ترینصورت الکترونیکی و در کمهاي یاد شده بهتوسط همکاران بخش

 ).9و  8 هاي(عکس
 

 

 
 ها العملو دستور ي کاربرانراهنماهاي فایل -2-9

با فعال شدن امکاناتی چون تمدید و رزرو اینترنتی و همچنین نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتال و 
رسانی هاي دانشگاه، جهت آشنایی کاربران با موارد یاد شده، بخش امانت و اطالعدیگر خدمات کتابخانه

 8عکس شماره 

 9عکس شماره 
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موده است که در ذیل یک هایی ننامهو شیوهها العملکتابخانه مرکزي اقدام به تهیه راهنماها، دستور
گردد؛ الزم به ذکر است موارد تهیه شده جهت اطالع کابران در سایت دانشگاه و در مورد آن بیان می

 5رسانی و بارگذاري شده است. این کار براي کانال تلگرامی ویژه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد اطالع
 بخش دیگر کتابخانه هم انجام شده است.

ها نیز انجام (*برخی از موارد یاد شده توسط دیگر بخشهاي این بخش الیتسایر فع -2-10

 گیرد)می

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف

 طرح غدیر 1
منظور ایجاد و برقراري ها بهکز و کتابخانهابرقراري ارتباط با سایر مر

 ايخدمات امانت بین کتابخانه
 نویسی کتاب فارسیاصالح فهرست نویسیفهرست 2

3 
اصالح موجودي 

 هاکتاب

 تغییرات موجودي

4 
هاي وجین کتاب

 فارسی

هایی که مورد استفاده کاربران هاي پاره و کتابخارج نمودن کتاب
 گیرند.قرار نمی

5 
ارسال کتاب به 

 صحافی

قابل استفاده نبوده و و نیاز به صحافی که هایی مشخص کردن کتاب
 د.ندار

 کار دانشجویی 6
هاي مربوطه و ثبت ساعات حضور کار دانشجویی بخش* نظارت بر 

 نفر کار دانشجویی) 9ها (آن

 بازدیدکنندگان 7
کنندگان به بازدیدها و کارکردهاي مختلف کتابخانه به خش* معرفی ب

 1397بازدید در سال  10تعداد 

 

اي منطقهشاخه مرکز رسانی، کتابخانه دیجیتال، بخش دیداري و شنیداري و . مرکز اطالع3
 رسانی علوم و فناوري واحد دانشگاه کردستاناطالع

 رسانیمرکز اطالع -3-1

 گردد.ها اشاره میگیرد؛ در ذیل به تعدادي از این فعالیترسانی انجام میهاي زیادي در مرکز اطالعفعالیت

 ها، جستجوي منابع و مطالب علمیبخش رایانه -3-2
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جهت جستجوي منابع علمی، کارهاي پژوهشی، کار با رایانه و ... به این بخش روزانه تعداد زیادي از کاربران 
ها، روزانه مدت روز بودن و اطمینال از کارکرد سیستمکنند. الزم به ذکر است، مسئول این بخش جهت بهمراجعه می

 نماید.ها میزمانی را صرف چک کردن آن

 هاي اطالعات علمی التینرسیدگی به پایگاه -3-3

هاي اطالعات علمی سامانه ژیرو (شرکت طرف قرارداد دانشگاه) کنترل براي این منظور، روزانه پایگاه 
ها مراتب به اطالع شرکت یاد شده و در صورت مشاهده قطعی یا وجود مشکل در دسترسی به پایگاه

برخی مشکالت  دگردید. الزم به ذکر است با توجه به وجوپیگیري الزم انجام  ،رسید و تا حصول نتیجه
ها و خدمات در خدمات شرکت ژیرو و نارضایتی از میزان خدمات ارائه شده توسط این شرکت، سرویس

از میان آنها شرکت سمنتاك جهت ارائه هاي اطالعاتی بررسی و هاي ارائه دهنده پایگاهدیگر شرکت
هاي اطالعات خصوص پایگاههاي مختلف آموزشی در در همین راستا از اساتید گروهخدمات انتخاب شد. 

هاي هاي مطلوب، نظرسنجی صورت گرفت و فهرست نهایی پایگاهعلمی مورد نیاز و تهیه لیست پایگاه
اطالعات علمی مورد نیاز دانشگاه تهیه و به شرکت سمنتاك ارائه گردید و مراتب جهت عقد قرارداد و 

 ایجاد دسترسی به خدمات شرکت مذکور پیگیري شد.

 ت تحویل مدركخدما -3-4

ویژه اعضاي هیات علمی و این بخش آماده تهیه تمامی منابع الکترونیکی مورد نیاز کاربران خود به
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی است.

هاي مجزا ارائه صورت فصلعنوان کتاب التین درخواستی اعضاي هیأت علمی که به 3تعداد  •
ها به یک مجلد واحد بر اساس ترتیب تبدیل آنگردیده بود، دانلود و پس از یکپارچه نمودن و 

 ها، براي ایشان ارسال و همچنین در کتابخانه دیجیتال قرار داده شد.صفحات و فصل
هاي در زمینه 2019و  2018هاي عنوان کتاب الکترونیکی التین مربوط به سال 3200 •

 باشند.سازي میهاي رایگان دانلود و در حال دیجیتالموضوعی مختلف از سایت
 تهیه مقاالت منتشر شده اعضاي هیات علمی در مجالت خارجی •

 کتابخانه دیجیتال -3-5

اي آذرسا آغاز افزار کتابخانهکتابخانه دیجیتال دانشگاه کردستان از سه سال قبل فعالیت خود را در نرم
حال حاضر تعداد طوري که در شود. بهسازي شده افزوده مینموده و هر روز بر تعداد منابع دیجیتال

عنوان کتاب الکترونیکی التین و فارسی در این سامانه قابل دسترس است. همچنین در سال  2748
عنوان کتاب التین درخواستی اساتید و دانشجویان سفارش، تهیه و ارسال شد و  540، تعداد 1397
 نویسی و بارگذاري گردید.هاي مذکور در کتابخانه دیجیتال فهرستکتاب
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 بخش دیداري و شنیداري -3-6

افزار حلقه لوح فشرده دیداري و شنیداري التین، فارسی و عربی در نرم 460تعداد  ،1397در سال 
 اري گردید.و در کتابخانه دیجیتال بارگذ نویسیفهرست، کتابخانه جستجو، ایزو

 رسانی علوم و فناورياي اطالعشاخه مرکز منطقه -3-7

پیگیري الزم جهت  ،رسانی علوم و فناوري شیرازاي اطالعداد با مرکز منطقهبا توجه به اتمام مدت قرار
نامه و جلوگیري از قطع دسترسی به خدمات این مرکز صورت گرفت و در راستاي مفاد تمدید تفاهم

رسانی علوم و اي اطالعهاي دانشجویان تهیه و به مرکز منطقهنامهنامه، فایل پی.دي.اف پایانتفاهم
 شیراز ارسال گردید. فناوري

 رسانیهاي مرکز اطالعدیگر فعالیت -3-8

مورد در  285امانت و بازگشت منابع دیداري و شنیداري مورد نیاز دانشجویان به تعداد  -
 ؛1397سال 

رسانی، کنترل کارهاي انجام شده توسط ایشان و نظارت بر کار دانشجویی بخش اطالع -
 ها؛ثبت ساعات حضور آن

 

 هاي پژوهشی و نشریات ادواريها، طرحنامهپایان. بخش 4

 هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلینامهپایان-4-1

 نامهپایان 12فارسی و  پایان نامه 674حدود  Wordو  PDF، نسخه چاپی و فایل 1397در سال  -

سازي برچسب و دیجیتال یهثبت در دفتر، تهاز تحصیالت تکمیلی بررسی و پس التین دانشجویان 

 ها گردید.نامهوارد مخرن پایان

 .التینو  نامه فارسیپایاناز متن کامل  بانیپشت لیفا هیته -

به عنوان پیش  word(قراردادن لوگوي دانشگاه کردستان در فایل  دهیصفحه چک 15 لیفاتهیه  -

 ).pdfو  wordصحفه  15و همچنین تهیه فایل  از آن pdfزمینه و تهیه فایل 

افزار هاي قبل که به علت تغییر و تعویض نرمهاي سالنامهفایل دیجیتال پایان 400بارگذاري  -

 کتابخانه قابل بارگذاري نبودند.
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 ی اعضاي هیات علمیپژوهش ياهطرح -4-2

طرح پژوهشی اعضاي هیات علمی،  29، تعداد Wordو  PDF، نسخه چاپی و فایل 1397در سال  -
 هاي پژوهشی گردید.طرح سازي وارد مخزنیه برچسب و دیجیتالدر دفتر، تهو پس از ثبت بررسی 

 نشریات ادواري -4-3

 ی اهداییچاپ اتینشر یو سازمانده افتیدر -
 هاي مربوطهها به دانشکدهبررسی نسخ اضافی نشریات و اهداي آن -
و  کا،یلیوینورمگز، س ران،ی(شامل مگ یفارس یعلم اتینشر يهاگاهیپا دیعقد قرارداد و خر ،یابیارز -

 )یاطالعات گاهیدهنده پاارائه يهاسازمان ریسا
 شده يداریخر یاطالعات گاهیهر پا يقراردادها ياجرا يریگیو پ ينگهدار -
 کتابخانه تیو قراردادن آنها در سا گانیرا یفارس اتینشر يهاگاهیپا نکیل هیو ته يگردآور -

 هابخشهاي این فعالیت ریسا -4-4

مورد در سال  10ي همکاران به تعداد ادار ونیاتوماسرفع مشکل دسترسی همکاران کتابخانه به  -
 ؛1397

 به تعداد زیاد؛ ) در محلیپژوهش يهاو طرح هانامهانیپا ات،یارائه خدمات استفاده از منابع (نشر -
استفاده کنندگان با درخواست کنندگان، آموزش  مراجعه ياستفاده از منابع بخش برا يراهنما هیته -

 ؛یقبل یگروه و با هماهنگ ریمد

 

 . بخش خدمات فنی5

هاي کتابخانه است که خود شامل دو بخش ترین بخشبخش خدمات فنی کتابخانه یکی از مهم
 سازي کتاب است. بندي و آمادهآوري) و فهرستنویسی، ردهسازي (فراهممجموعه

 آوري)سازي (فراهممجموعه -5-1

روز نگاه داشتن مجموعه کتابخانه بخش ر راستاي تامین منابع مورد نیاز و حفظ پویایی کتابخانه و بهد
کتابخانه موظف است از دو طریق خردي و مبادله و اهدا  ،خدمات فنی کتابخانه با توجه به نیازسنجی

 .منابع مورد نیاز کتابخانه را برآورده نماید

 گیرد:هاي ذیل صورت میکتابخانه به روشخریداري منابع مورد نیاز  -5-2

 کتاب تهران؛ المللیبینشرکت و خریداري کتاب از نمایشگاه  -
 المللی کتب کاربردي دانشگاهی تهران؛شرکت و خریداري از نمایشگاه بین -
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 هاي مورد نیاز کاربران به صورت موردي و در طول سال.ید کتابخر -

 کتاب تهیه کتاب از طریق مبادله و اهداي -5-3

اندازي بخش مبادله و اهداي کتاب، اقدامات ذیل جهت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با راه
 کتابخانه صورت گرفته است:

  به منظورمکاتبه با موسسات و ناشرین دانشگاهی و عمومی اعم از ناشرین دولتی و خصوصی 
 اهداي کتاب. 

 موسسه و سازمانهاي مختلف مانند کتابخانه مرکزي  15درخواست اهداي به بیش از  ارسال
دانشگاه تهران، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، کتابخانه ملی، خانه کتاب، پژوهشکده میراث 
فرهنگی و گردشگري، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت ارشاد، پژوهشگاه علوم 

هنر و ارتباطات، انتشارات دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر،  ورزش، پژوهشگاه فرهنگ
 صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و مرکز نشر دانشگاهی

  خصوصی و دولتی مانند نشر قطره، نشر ارجمند،  ناشر معتبر و 11ارسال درخواست به بیش از
ث، آمه کتاب، نشر نشر مازیار، نشر هرمس، نشر روزنه، نشر مروارید، نشر نی، نشر ققنوس، ثال

ایم دو هزار و شصد و ایم؛ که از این میزان درخواست موفق شدهمرکز و انتشارات سمت داشته
به شرح زیر دریافت کتاب داشته  ریال 000/000/714) جلد کتاب معادل 6264(چهل و سه 

 باشیم:
o عنوان کتاب اهدایی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري معادل  300ل وصو

 ریال؛ 000/000/110
o  عنوان کتاب اهدایی از کتابخانه مجلس شوراي اسالمی معادل  230وصول

 ریال؛ 000/000/40
o  عنوان کتاب اهدایی از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی معادل  71وصول

 ریال؛ 000/000/25
o  عنوان کتاب از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران به ارزش  274وصول

 ریال؛ 000/000/65
o  ریال؛ 000/000/35عنوان کتاب از نشر ققنوس به ارزش ریالی معادل  138وصول 
o  ریال؛ 000/000/110عنوان کتاب از نشر مازیار به ارزش  39وصول 
o  ریال؛ 000/000/30نسخه کتاب از نشر مروارید به ارزش  114وصول 
o  000/000/24به ارزش عنوان کتاب از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  60وصول 

 ریال؛
o  ریال؛ 000/000/5عنوان از انتشارات قطره به ارزش  22نسخه کتاب معادل  44وصول 
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o  عنوان از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی به ارزش  50نسخه کتاب معادل  56وصول
 ریال؛ 000/000/5

o  عنوان کتاب از انتشارات صنعتی اصفهان معادل 130نسخه کتاب معادل  170وصول 
 ریال؛ 000/000/30

o  ریال؛ 000/000/160نسخه کتاب از کتابخانه ملی ایران معادل  800وصول 
o ریال؛ 000/000/70نسخه کتاب از انتشارات سمت معادل   300وصول 
o  ریال؛ 000/000/5نسخه کتاب از انتشارات نشر مرکز معادل  50وصول 

 سازي بندي و آمادهنویسی، ردهفهرست -5-4

ترین امر مهم بخش مهمترین کارهاي مربوط به بخش خدمات فنی یا به عبارت دیگر مهمیکی از 
ها بندي کتابنویسی و ردهبندي کتاب است. در این بخش فهرستویسی و ردهنخدمات فنی فهرست

ترین هاي فارسی، کُردي، عربی و انگلیسی و دیگر کتب التین است. مهمنویسی کتابشامل فهرست
 باشد:به شرح ذیل می 1397جام شده در این قسمت در طی سال کارهاي ان

 عنوان کتاب فارسی  3530بندي بیش از نویسی و ردهفهرست 
 عنوان عربی 45بندي بیش از ویسی و ردهنفهرست 
 عنوان کُردي 333بندي بیش از نویسی و ردهفهرست 
 عنوان انگلیسی 162از بندي بیش نویسی و ردهفهرست 
  افزارکتاب تکراري در نرم 300بیش از  وارد کردن 
  عنوان کتاب  400اصالح بیش از 

درصدي نسبت به  300هاي فارسی رشد نویسی کتابآمارها حاکی از آن است که در زمینه فهرست
هاي درصدي و کتاب 400هاي عربی شاهد رشد همان بازه زمانی در سال گذشته است. در زمینه کتاب

هاي انگلیسی و التین درصدي در کتاب 160رصدي و همچنین شاهد رشد د 100کُردي شاهد رشد 
 هستیم.

 4770سازي کتاب (شامل تهیه برچسب و بارکد کتاب و چسباندن آن به کتاب) به تعداد آماده 
 عنوان

   عنوان کتاب در راستاي پایش مجموعه کتابخانه بود که از  5072جستجو و بررسی بیش از
کتاب کمک آموزشی وجین و بعد از ثبت و مهر  965تاب بهمراه نسخه ک 2802این میان  

 1305هاي عمومی اهدا و از مجموعه خارج شدند. از این  میان نیز کردن به مراکز و کتابخانه
 نسخه کتاب بعد از بررسی به مجموعه بازگردانده شد.
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دستگاه پرینتر بارکدزن و بارکدهاي کتاب با باالترین کیفیت از  برچسبالزم به ذکر است براي زدن 
 شود.استفاده می

 هاي کتاب در البی کتابخانهاندازي ویترین تازهراه -5-5

و یا اهدا شده به مدت یک هفته جهت آشنایی کاربران  اريهاي تازه خریداندازي این بخش، کتاببا راه
سازي شده و جهت استفاده کاربران و آماده ینویسبه نمایش گذاشته شده و بعد از این مدت، فهرست

 به بخش امانت تحویل داده خواهد شد.

 بخش کتاب بیار ـ کتاب ببر -5-6

این بخش چند سال قبل با هدف کمک به کاربرانی که توانایی مالی جهت خرید تمامی منابع چاپی 
اندازي شده و جهت قرار اهسازي کمک و یاري به همدیگر، رمورد نیاز خود را ندارند و همچنین فرهنگ

ها اهدایی از طرف کتابخانه و همچنین قرار دادن کتاب اهدایی از طرف هاي اضافی از کتابدادن نسخه
تواند کتاب مورد نیاز خود را برداشته، مطالعه نموده گیرد. هر شخص میکاربران مورد استفاده قرار می

 .داشته باشد اب را در اختیارکه کتو بازپس بیاورد و یا این

 هاي بخش خدمات فنیدیگر فعالیت -5-7

 کنندگان کتابخانه براي سفارش و خریدهاي مورد نیاز مراجعهنیازسنجی و تهیه لیست کتاب 
 هاي مختلف اندازي کانال تلگرامی کتابخانه مرکزي جهت ارتباط موثر با کاربران با بخشراه

دام از کاربران می توانند با مدیران کانال (سه نفر از هاي دانشگاه؛ الزم به ذکر است هر ککتابخانه
ژار و یک نفر از کتابخانه کتابداران کتابخانه مرکزي، یک نفر از کتابخانه دانشکده ماموستا هه

هاي شناسی عضو پنل مدیریتی کانال هستند) ارتباط برقرار کرده و پرسشپژوهشکده کردستان
 ها در میان بگذارند.یراداري با آناحتمالی خود را در ساعات اداري و غ
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 به کردستان یفرهنگ يها ناگفته بازنمودن و هایژگیو شناخت هدف با یشناسکردستان پژوهشکده
 و زبان حوزه در یقیتطب لیاص يها پژوهش انجام و رانیا اثرگذار یفرهنگ يها حوزه از یکی مثابه

 یهشپژو معاونت یاصول موافقت با 1379 سال از هازبان ریسا و يکرد مکتوب و کیفولکلور اتیادب
 يراستا در و سیتأس »يکُرد اتیادب و یشناس زبان« یپژوهش گروه با يآورفن و قاتیتحق علوم، وزارت
 لیاص و یبوم يهافرهنگ حوزه در لیاص یپژوهش و ينظر مباحث نییتب و طرح و هاتیفعال يتوسعه

 ییاجرا و یتیریمد ،یاجتماع ،ياقتصاد ابعاد در يراهبرد يهایبررس حوزه در پژوهش و مطالعه و یرانیا
 يراهبرد مطالعات« و »کردستان فرهنگ و خیتار مطالعات« یپژوهش گروه دو جادیا با نیکردنش مناطق

 به مرکز از 1395 سال ماه بهشتیارد از یعال آموزش گسترش يشورا موافقت با و »کردستان توسعه و
 5 يبرگزار کتاب، عنوان 35 چاپ شکدهپژوه نیا است. افتهی دایپ ارتقا یشناس کردستان پژوهشکده

 کارگاه 5 و یپژوهش طرح هاده رساندن انجام به ،یالملل نیب و یمل ،يامنطقه کنفرانس و شیهما
 یعلم فصلنامه نینخست انتشار و یتخصص نشست 20 از شیب يبرگزار و بزرگداشت 3 ،یپژوهش

 و هاپژوهشگاه ،ییاجرا يهادستگاه و هاسازمان با يارکهم نامهتفاهم انعقاد و يکرد اتیادب پژوهشنامه
 تازه يرشته جادیا در یشناس کردستان پژوهشکده نیهمچن دارد. خود کارنامه در را یپژوهش مراکز

 در را يمحور و مؤثر نقش کردستان دانشگاه در یکارشناس مقطع در يکرد اتیادب و زبان سیتأس
 است. کرده فایا خصوص نیا در یتخصص جلسات يبرگزار و هاسرفصل نیتدو

 

  پژوهشی هايگروه
 کردي ادبیات و شناسی زبان پژوهشی گروه

 کردي ادبیات و شناسیزبان پژوهشی گروه اهداف

 ها زبان سایر و کردي ادب و زبان میان تطبیقی ادبیات حوزة در بدیع هاي پژوهش  
  ساختارشناسی زبان، دستور آواشناسی، شناسی، گویش:شناسانه زبان هاي پژوهش  
  فارسی ادب و زبان ویژه به( ها زبان سایر از کردي زبان تأثر و تاثیر هاي جلوه ساختن نمایان(  
  کردي زبان ايه لهجه جغرافیایی نقشه تهیه  
  کرد بزرگ شعراي آثار در عرفانی و دینی هاي مایه بن و قرآنی مضامین بازنمایی تحلیل و تشریح 

  عامیانه ادبیات تنوع و غنا به نظر با شفاهی ادبیات و شناسی فولکلور حوزة در پژوهش  
 فرهنگی سامان ماندگار و ارزشمند بخش مثابه به منطقه خطی نسخ و ها دستنوشته تصحیح و آوري جمع 

 ایران
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 کردستان فرهنگ و تاریخ مطالعات پژوهشی گروه
 کردستان فرهنگ و تاریخ مطالعات پژوهشی گروه اهداف

 سیاسی، تاریخ شفاهی، تاریخ فرهنگی، تاریخ بر تاکید با کردستان و کرد تاریخ حوزه در پژوهش و مطالعه 
 ... و هنر دین، تاریخ اقتصادي، تاریخ اجتماعی، تاریخ

 کردستان و کرد جغرافیاي حوزه در پژوهش و مطالعه 

 ملل سایر و کرد فرهنگی بین مناسبات حوزه در پژوهش و مطالعه 

 کردستان فرهنگ و تاریخ و زن حوزه در پژوهش و مطالعه 

 عامه فرهنگ و شناسی مردم حوزه در پژوهش و مطالعه 

 ایرانی اصیل و بومی هاي فرهنگ حوزة در اصیل پژوهشی و نظري مباحث تبیین و طرح  
 ایرانی اقوام فرهنگ و تاریخ خصوص در شناسانه شرق هاي دیدگاه نقد  

 

  کردستان توسعه و راهبردي مطالعات پژوهشی گروه
 کردستان فرهنگ و تاریخ مطالعات پژوهشی گروه اهداف

 ايمنطقه و تانی(اس اقتصادي توسعه و رشد حوزه در راهبردي هايسیاست تبیین و بررسی( 
 بهبود راهبردهاي ارائه و مدیریتی هاينظام تبیین و بررسی 

 یانسان منابع توسعه راهبردهاي خصوص در يشنهادیپ يهااستیس ارائه و نیتدو 
 و زایی اشتغال رقابتی، فضاي توسعه کار، و کسب فضاي رونق راهبردي هايسیاست تبیین و بررسی 

  متوسط. و کوچک کارهاي و کسب توانمندسازي
 اهبردهار ارائه و مواصالتی و ارتباطاتی هايزیرساخت بخش در توسعه موانع یشناسائ  
 ايمنطقه و استانی سطح در دستی صنایع و گردشگري بخش توسعه راهبردهاي بیینت 

 کردن اقتصادي و برندسازي و بازاریابی راهبردهاي خصوص در پیشنهادي هايسیاست ارائه و تدوین 
 فرهنگی و تولیدي محصوالت

 

 شده برگزار هايهمایش
 زمان همکاري نوع عنوان ردیف

 انجمن با مشترك برگزاري  ایران غرب تمدن و فرهنگ پهنه در زن همایش 1
 ایران تاریخ پژوهشگر زنان

 30 و 29
 1397 فروردین
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 و توسعه هايسیاست مرز؛ شناسی جامعه ملی همایش 2
 مرزنشینان اجتماعی حیات

 گروه با مشترك برگزاري
 دانشگاه شناسی جامعه

 کردستان

 اردیبهشت 6 و 5
1397 

 کاوش هورامان؛ شناسی باستان ملی کنفرانس نخستین 3
 باستان داریان سد محدوده در بخشی نجات هاي

  شناسی

 سازمان با مشترك برگزاري
 کشور فرهنگی میراث

 اردیبهشت 23
1397 

 

 یآموزش هايکارگاه

 مدرس  کارگاه عنوان
 شیرزاد هیرش – جباري الدین نجم دکتر کردي فولکلور در پژوهشی

 

 یپژوهش هايطرح

 سال مجري طرح عنوان ردیف
 اجرا

 نزد مدرنیته مفهوم ساخت بر روشنفکران مواجهه و مدرنیته تجربه 1
 انتقادي تحلیل مطالعه: (مورد کوردي روشنفکري هايجماعت
 )1902 تا 1898 از کوردي نگاريروزنامه گفتمان

 جهانگیر
 محمودي

1397 

 عهد تا آغاز از قاجار مرکزي دولت با اردالن خاندان سیاسی تعامالت 2
 .)ق 1210 ـ 1284( يناصر

 پرستو
 مظفري

1397 

 
 یشناس کردستان پژوهشکده شده منتشر يهاکتاب

 نوع چاپ تاریخ اثر صاحب نام کتاب عنوان ردیف
 **اثر

 نوبت
 سال ماه چاپ

 زهسنه( شاري کانینهۆك پیشه 1
 )ري رنگه

 اول تالیف 1397 بهار پناهی حسین فریدون

 شاري کانیهنۆك پیشه 2
 )سازي بیهڵحهسنه(

 اول تالیف 1397 بهار پناهی حسین فریدون

 ماجد : رپرستس کوردستان زانستگاي نگیرههفه 3
 روحانی مردوخ

 اول تالیف 1397 بهار
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 فرنگی توت پژوهشی مرکز
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 همایش برگزاري

 19/2/1397 تاریخ فرنگی توت محوریت با کشاورزي هايیافته ملی همایش نهمین

 

  JCRدر مجالت  هشد چاپ مقاالت

[1] Mohammad reza Hatami, Nasser Ghaderi, Taimoor Javadi. 2018. Change in 
antioxidant enzyme activity and some morpho-physiological characteristics of 
strawberry under long - term salt stress. Physiology and Molecular Biology of Plants 
(JCR). 
 

[2] Ali akbar Mozafari. 2018. Application of iron nanoparticles and salicylic acid in in 
vitro culture of strawberries (Fragaria × ananassa Duch.) to cope with drought stress. 
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) (JCR). 
 

[3] Ali akbar Mozafari. 2018. Positive responses of strawberry (Fragaria × ananassa 
Duch.) explants to salicylic and iron nanoparticle application under salinity conditions. 
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) (JCR). 

 

 یمل هايیشمقاله در هما 27ارائه 

 

 پژوهشی هاي طرح

 یافته خاتمه هايطرح الف)

 فرنگیتوت فیزیولوژیکی -مورفو خصوصیات برخی روي بر وحیوانی زیستی کود اثرات بررسی -

 کردستان) استانداري کارفرما تومان، میلیون 55 اعتبار قادري، ناصر (مجري

 از ناشی عملکرد کاهش مدل ارائه و باغی و زراعی گیاه برچند وغبار گرد خسارت ارزیابی  -

 استانداري کارفرما تومان، میلیون 60 اعتبار قادري، ناصر (مجري کردستان استان در هوا آلودگی

 کردستان)

 (جاري) شده تصویب ايهطرح ب)

 میوه کیفیت حفظ بر هاآن اثر و فعال هايبنديبسته تولید در گیاهی هاياسانس و ذرات نانو کاربرد -

  فرنگیتوت

 خورشیدي سامانه به مجهز فرنگی توت برداشت اتوماتیک نیمه دستگاه ساخت و طراحی -

 بررسی حال در هاي طرح ج)
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 (اعتبار فرنگی توت میوه نگهداري جهت یافته تغییر اتمسفر با بندي بسته سیستم از استفاده سازي بهینه -

 تومان) میلیون 150 درخواستی

 50 درخواستی (اعتبار پاکلوبوترازول و آبی کم تنش بوسیله فرنگی توت در رونده هاي ساقه تولید مدیریت -

 تومان) میلیون

 تومان) میلیون 200 درخواستی (اعتبار کالسیک اصالح طریق از فرنگی توت اصالح برنامه -

 میلیون 50 درخواستی (اعتبار خاك بدون کشت شرایط در تولید براي آلی هاي کشت محیط اثر بررسی -

 تومان)

 درخواستی (اعتبار فرنگی توت خاك بدون تولید در شیمیایی و آلی نانوکودهاي جایگزینی امکان بررسی -

 تومان) میلیون 50
 

 حمایت مورد هاينامهپایان

 اتیلنی پلی هاي پوشش با شده بندي بسته فرنگی توت میوه برداشت از پس ضایعات و کیفی تغییرات )1

 فرابنفش پرتودهی با ترکیب در مختلف

 فرنگیتوت میوه ماندگاري عمر و میکروبی بار بر آبزي هايمخمر تأثیر )2

 مختلف مراحل در فرنگی توت میوه کیفی خصوصیات و رنگ توسعه بر بنفش ماوراء نور پرتودهی تاثیر )3

 نمو

 فرنگی توت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی -مورفو هاي ویژگی بر آهن نانوذرات و اسید جاسمونیک اثر )4

 ايشیشه درون درکشت خشکی تنش تحت

 کردستان استان در وآرسنیک) سرب (کادمیوم، سنگین فلزات لحاظ از فرنگی توت محصول سالمت میزان )5

 خاك بدون مختلف هايکشت بستر در فرنگیتوت میوه کیفیت و عملکرد رشد، بر الکتریکی هدایت اثر )6

 خاك بدون مختلف هايکشت محیط در فرنگیتوت عملکرد و رشد بر میکوریزا قارچ تأثیر )7

 پاروس و ونتانا ارقام فرنگی توت عملکرد و رشد بر کشت زمان و پالستیکی پوشخاك اثر ارزیابی )8

 عملکردي و بیوشیمیایی مورفولوژیکی، خصوصیات بر اتیلنپلی خاکپوش و کاشت زمان ریتأث )9

  آبیاري مختلف تیمارهاي تحت فرنگیتوت

 در هیدروپونیک کشت شرایط در فرنگی توت در شوري تنش تحمل بر مالتونین خارجی کاربرد اثر )10

 گلخانه

 هیدروپونیک کشت شرایط در تریکانتانول بوسیله فرنگیتوت در شوري تنش اثرات تعدیل )11

 الیزا کوئین رقم فرنگیتوت يمیوه کیفیت و تولید زودرسی، بر تونلمینی و کاشت زمان اثر )12

 هايزمان در شدهکشت فرنگیتوت يمیوه کیفی خصوصیات و عملکرد بر کمپوستورمی اثر بررسی )13

 مختلف

  خاك بدون کشت شرایط در فرنگیتوت در آبیتنش اثرات تعدیل در آمیناتیلتريفنوکسیکلرودي اثر )14

https://research.uok.ac.ir/%7Emkousheshsaba/ViewResearch.aspx?ResearcherID=83567
https://research.uok.ac.ir/%7Emkousheshsaba/ViewResearch.aspx?ResearcherID=83567
https://research.uok.ac.ir/%7Etjavadi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=85874
https://research.uok.ac.ir/%7Etjavadi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=85874
https://research.uok.ac.ir/%7Enghaderi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=87070


 

 دانشگاه کردستان
 1397گزارش عملکرد سال  معاونت پژوهش و فناوري

 

 
 

 83 

 هیدروپونیک کشت شرایط در فرنگیتوت در آبی تنش اثرات تعدیل بر تیتانیوم اکسیددي ذرات نانو اثر )15
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 يجنگلدار توسعه و پژوهش مرکز
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 و یپژوهش ،یعلم خدمات ارائه و واندرهید يشهردار با اجرایی – یعلم يهمکار تفاهمنامه عقد )1
 ايمشاوره

 JCR مقاله 2 انتشار )2
 تومان ونیلیم 257 مبلغ به افتهی خاتمه یپژوهش طرح 4 )3
 دانشگاه از خارج يهاطرح اخذ جهت یعیطب منابع کل اداره به یپژوهش طرح پرپوزال 4 ارائه )4
 یلیتکم التیتحص نامهانیپا 7 از تیحما )5
 کردستان استان یسنت طب و ییدارو اهانیگ کارگروه در تیعضو )6
 کل اداره يطرحها يداور و مورد حسب یعیطب منابع کل اداره یفن تهیکم جلسات در شرکت )7
 یعیطب منابع کل اداره با جنگل یمل شیهما يبرگزار يبرا هیاول مقدمات هیته و یزنیرا انجام )8

 1398 زییپا يبرا وانیمر شهرستان یعیطب منابع اداره و کردستان استان

 و نقد گزارش ارائه و دانشجویان و علمی هیات اعضاي حضور با مال توار جنگلکاري از علمی بازدید )9
 کل مدیر درخواست به طبیعی منابع کل اداره به بررسی

 جرم از پیشگیري معاونت دعوت به زمین غیرقانونی تصرف و تخریب بررسی جلسه در شرکت  )10
 کردستان استان

 منظور به تهران جمله از کشور هايدانشگاه و کردستان دانشگاه دانشجویان به علمی خدمات ارائه  )11
 علمی بازدیدهاي برگزاري

 طبیعی منابع گرامیداشت مراسم در "علمی مجامع و مدمر طبیعی، منابع" عنوان با سخنرانی ارائه  )12
 استان طبیعی منابع کل اداره همکاري با "درختان کاشت روشهاي و جنگلکاري" کارگاه برگزاري  )13

 کردستان
 کردستان دانشگاه کارمندان و دانشجویان به رفاهی خدمات ارائه  )14
 پژوهش مرکز خوابگاهی و رفاهی بخش تجهیز  )15
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 دارویی گیاهان توسعه و اصالح پژوهشی مرکز
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ارتباط موثر با کارگروه استانی گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان و شرکت در جلسات  •
 کارگروه مذکور

رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران و انتخاب مرکز به عنوان قطب ثعلب ایران برگزاري نشست با  •
هاي آتی انجمن در راستاي هدف هاي مرکز بر گیاه ثعلب و حمایتجهت متمرکز نمودن فعالیت

 مذکور
غرب کشور (برگزاري بهار انتخاب مرکز به عنوان یکی از حامیان برگزاري همایش طب بومی شمال •

1398( 
 به شرح زیر: طرح پژوهشی در حال اجرا (ملی، استانی و دانشگاهی) 4در اجراي همکاري  •

ژنهاي  و مهم دارویی ترکیبات شناسایی بافت، کشت روش با ایران دارویی ارکیدهاي انبوه تکثیر )1
 ثعلب (طرح ملی، همکار طرح) پودر کیفی ارزیابی و کردن خشک و مربوطه

 بیماري در تیروئیدي هاي هورمون برروي بدرش گیاه هیدروالکلی عصاره تاثیر بررسی )2
 هایپوتیروئیدي (طرح دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همکار طرح)

 هاي جمعیت اسانس کیفیت و کمیت و عصاره اکسیدانیآنتی پتانسیل  و کل فنل ارزیابی )3
 Hypericum asperulum Jaub. & Spach, Hypericum( راعی گل گونه سه مختلف

scabrum and Hypericum vermiculare (استان هوایی و آب شرایط در یافته رویش 
 کردستان (طرح دانشگاه کردستان، مجري مسئول)

 صنعت و سنتی طب در مصرف پر اندمیک و بومی گیاهان از گونه سه تولید پروتکل تهیه )4
 کردستان (طرح ملی، مجري اصلی) استان دارویی گیاهان

 (پذیرش شده) کردستان با گیاهان دارویی) به استانداريطرح پژوهشی (مرتبط  2ي ارائه •

 هايگونه سازياهلی جهت تکثیر از پس بهینه شرایط و تکثیر مختلف هايروش يمطالعه )1
 کردستان استان در یافته رویش دارویی ثعلب

 کیفیت حفظ بر هاآن اثر و فعال هايبنديبسته تولید در گیاهی هاياسانس و ذرات نانو کاربرد )2
 فرنگیتوت میوه

ي طرح تدوین سند گیاهان دارویی استان کردستان به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد ارائه •
 مقاومتی (در مرحله تأیید توسط دبیرخانه)

 به شرح زیر: ي کارشناسی ارشد (در حال انجام)نامهپایان 7همکاري در اجراي  •

 اهیگ هیثانو يهاتیمتابول از یبرخ زانیم و یسلول میتقس بر) NO( دیسکا یکترین ریتأث )1
.Hymenocrater longiflorus Benth یسلول شتک طیشرا در 
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 و SNP ماریت تحت) Foeniculum vulgare L( انهیراز ییایمیتوشیف و یکیولوژیزیف پاسخ )2
GABA 

 یپاش محلول ریتاث تحت شده اصالح و یبوم انهیراز ییایمیتوشیف اتیخصوص و ردکعمل سهیمقا )3
 يرو و آهن يها التک

 Colchicum( دیسف حسرتگل اهیگ نیسیلشک زانیم بر نیآالنلیفن و دیاس یکلیسیسال ریتأث )4

kotschyi Boiss (ياشهیش درون شتک طیشرا در 
 نهیپ ییایمیتوشیف و یکیولوژیزیف -مرفو اتیخصوص یبرخ بر زکگلو و رواتیپ میسد ریتاث )5

 ياشهیش درون شتک طیشرا در Crocus cancellatus subsp damascenus یزاگرس زعفران
 يرزمار ییایمیتوشیف اتیخصوص و ردکعمل بر ردنککخش و برداشت زمان ،یوددهک ریتاث )6
 رانیا یبوم يزکخا دکیار گونه چهار غده و برگ یلکال درویه عصاره ییایمیتوشیف یابیارز )7

 دار کشوراستان و اولویتفراهم کردن مقدمات ایجاد کلکسیونی از گیاهان دارویی بومی  •
 )97ماه گیري از گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان (ديگیري و عرقبرگزاري کارگاه اسانس •
 

 
 
 )97گیري از گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان (اسفند برگزاري کارگاه عصاره •
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، دانشگاه 97دارویی (تیر مقاله در همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان  3ي شرکت و ارائه •

 ارومیه)

 هورمونی تیمار و قلمه نوع تاثیر تحت.) Rosa canina L( وحشی نسترن هاي قلمه زایی ریشه )1
 Hymenocrater( اورامانی ياروانه گل دارویی گیاه ازدیاد مختلف هاي روش موفقیت میزان )2

longiflorus Benth(. 
 جوقاسم زعفران گل هیدروالکلی عصاره اکسیدانی آنتی پتانسیل و فالونوئید کل، فنل میزان )3

)Crocus pallasii subsp. haussknechtii (کردستان  استان از شده آوري جمع 

 ، دانشگاه ارومیه)98مقاله به کنگره ملی علوم باغبانی (برگزاري شهریور  4ارسال  •

 رزماري اسانس محتوي و عملکرد اجزاي بر آمونیوم نیترات فسفات و پتاسیم نیترات تأثیر )1
)Rosmarinus officinalis L(. 

) Rosmarinus officinalis L(رزماري  ساقه هايقلمه شاخساره اولیه رشد و زاییریشه میزان )2
 استفاده مورد قلمه نوع تأثیر تحت
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 پاشی کالت روي بر اجزاي عملکرد و درصد اسانس رازیانه بومی و اصالح شدهتأثیر محلول )3
پاشی رد و محتوي اسانس رازیانه بومی و اصالح شده تحت تأثیر محلولي اجزاي عملکمقایسه )4

 کالت آهن   
 تحت عنوان هاي محیطی در علوم زراعیمقاله علمی پژوهشی در مجله تنش کیپذیرش  •

 بادرشبی و زوفا دنایی،آویشن ریحان، دارویی گیاهان بذور شوري تنش به تحمل يمقایسه"
 "زنیجوانه هايشاخص براساس
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 آب مهندسی و علوم پژوهشی مرکز
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 قطعی به اصولی از پژوهشی مرکز تاسیس مجوز تبدیل  )1

 فیمابین بیشتر هاي همکاري راستاي در استان اجرایی هاي سازمان با مشترك جلسات برگزاري  )2
  صنعت با دانشگاه بیشتر ارتباط جهت در تالش و مذکور هاي سازمان و پژوهشی مرکز

  کردستان استان شهري فاضالب و آب شرکت کارشناسان براي آموزشی کارگاه سه برگزاري  )3
 شرکت و آب مهندسی و علوم پژوهشی مرکز مابین پژوهشی علمی همکاري نامه تفاهم امضاي  )4

LKT آلمان 

  کردستان استان شهري فاضالب و آب شرکت با تحقیقاتی طرح سه قرارداد عقد  )5
  استان اجرایی هايسازمان و پژوهشی مرکز مابین هاينامهتفاهم نمودن عملیاتی و پیگیري  )6
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 هوشمند هايشبکه و زشبکهیر یپژوهش مرکز

 یکیالکتر
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 1393 سال در رسمی بطور ردستانک دانشگاه هوشمند يهاهکشب و هکزشبیر فناوري و یپژوهش مرکز

 و هاریزشبکه آزمایشگاهی هايسیستم زمینه در خود فناورانه و پژوهشی هايفعالیت پیشبرد جهت

 هاپروژه انجام منظور به نیز و الکتریکی هوشمند هايشبکه حفاظت و کنترل نظارت، پیشرفته هايطرح

 درحال نمود. کار به شروع مرتبط، هايارگان سایر و انرژي تامین برق، صنایع حورم تقاضا هايطرح و

 التیتحص يدانشجو 30 از شیب و مدعو پژوهشگر 5 فعال، یعلم اتیه عضو 9 حضور با مرکز این حاضر

 حوزه قدرت هايسیستم و هوشمند هايشبکه ها،ریزشبکه گروه سه در را خود فعالیتهاي لی،یمکت

 يشورهاک در یالمللنیب یقاتیتحق موسسه و شگاهیآزما 8 با فعال ارتباط داراي کند.می دنبال وسیع

 طول در مرکز هايفعالیت و هاخروجی اهم گزارش، این در است. فرانسه و ایکآمر آلمان، ،كدانمار ژاپن،

 آدرس در زکمر تیوبسا در یلیمکت اطالعات است. شده لیست )1397 ( گذشته سال

https://smgrc.uok.ac.ir باشد.یم دسترس قابل 

  علمی انتشارات

 معتبر هايکنفرانس و مجالت در مقاله 27 انتشار )1

 المللی بین معتبر انتشارات توسط کتاب فصل 2 انتشار )2

  الزویر Energy Procedia مجله شماره یک مقاالت مجموعه ویراستاري )3

 

 

 

 

 

  علمی کنفرانس و گارگاه برگزاري

 المللی بین و ملی کارگاه 5 برگزاري )1

https://smgrc.uok.ac.ir/
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 هوشمند هاي شبکه المللی بین کنفرانس برگزاري )2

 المللی بین کنفرانس 5 ریاست )3

  

 

 

 

 

 

 

  جوایز

  انرژي حوزه در کنز المللیبین جشنواره برگزیده

 

  کلیدي و مدعو سخنرانی

  المللی بین کنفرانسهاي و مجامع در کلیدي و مدعو بصورت سخنرانی 8 ارایه
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  پژوهشی هايطرح

-سیستم ایجاد" عنوان تحت اصفهان ايمنطقه برق شرکت تحقیقاتی پروژه بر نظارت قرارداد انعقاد )1

 دانشگاه آن مجري که "اصفهان ايمنطقه برق WAMS سیستم اساس بر WAPS و WACS هاي

  است. اصفهان صنعتی

 تخمین منظور به سیستم ثقل مرکز بر مبتنی جدید روش ارائه" عنوان تحت پژوهشی طرح تسویه )2

 ریاست فناوري و علمی معاونت "قدرت هاي سیستم در فرکانس و توان مدت بلند تغیرات کنترل و

 جمهوري

 طراحی و تحقیق" عنوان تحت غرب ايمنطقه برق شرکت تحقیقاتی پروژه بر نظارت قرارداد خاتمه  )3

 ،"برق توزیع فوق و انتقال خطوط هايمقره تشويسش جهت براش و تمیزکار ربات بازوي ساخت و

 بود. امیرکبیر دانشگاه آن مجري که

 يهاستمیس در خطا انتشار اساس بر انسکفر يداریپا لیتحل" عنوان تحت پژوهشی طرح تسویه )4

 )INSF( شورک فناوران و پژوهشگران از تیحما صندوق "اندازه بزرگ قدرت

https://research.uok.ac.ir/%7Ehemingolpira/ViewResearch.aspx?ResearcherID=86328
https://research.uok.ac.ir/%7Ehemingolpira/ViewResearch.aspx?ResearcherID=86328
https://research.uok.ac.ir/%7Ehemingolpira/ViewResearch.aspx?ResearcherID=86328
https://research.uok.ac.ir/%7Ehemingolpira/ViewResearch.aspx?ResearcherID=86328
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 بر سیستم ايجزیره عملکرد تشخیص و متمرکز بار حذف" عنوان تحت پژوهشی قرارداد انعقاد )5

  ایران برق شبکه مدیریت شرکت "PMU هايداده از استفاده با فرکانس مطالعات اساس

  عملی و علمی تورهاي و مذاکرات بازدیدها،

 هايدستگاه و توان کیفیت با دانشجویان آشنایی" عنوان با عملی و علمی تور برگزاري )1

 مرکز محل در ماد نیروي یار برق مهندسی و فنی شرکت همکاري با "مربوطه گیرياندازه

 مرکز از دانشگاه از خارج نهادها/شرکتهاي و مسئولین توسط بازدید 4 ساماندهی )2

 ژاپن در ناگویا دانشگاه و آلمان در برلین صنعتی دانشگاه با همکاري نامهتفاهم دو عقد )3

 همکاري جهت المللی بین و ملی دانشگاهی و پژوهشی صنعتی، مراکز با نشست 5 ساماندهی )4

 با جمله از مشترك فعالیتهاي طرح و

• Anhalt University of Applied Sciences, Germany, 26 July 2018 

• Hochschule Offenburg University, Germany, 31 Aug 2018 

• Tokyo Institute of Technology, Japan, 19 Sept 2018 
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 یپزشک ستیز يهاپژوهش در اخالق تهیکم  
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 دیتاک ،یپزشک علوم يهاپژوهش یفیک و یکم ارتقاء و یپزشک علوم روزافزون يهاشرفتیپ به باتوجه
 جمله از مختلف یقاتیتحق يهاطرح ياجرا ها،پژوهش در یاخالق و یحقوق ،یشرع نیمواز تیرعا بر

 انیز و تفادهاس سوء از ینگران شیافزا باعث اطالعات، ينگهدار و يآور جمع و هاانسان يرو بر پژوهش
 از نامشروع يریگبهره و هاطرح ياجرا و یطراح در یاخالق نیمواز تیرعا عدم و هاانسان به دنیرسان

 1947 يها هیانیب در یاحتمال يهااستفاده سوء از يریشگیپ منظور به لذا است. گشته اطالعات نیا
 کشورها به و وضع نهیزم نیا رد ینیمواز و قواعد اصول، ،بلمونت 1978 و ینکیهلس 1975 و نورنبرگ

 موضوع نیا گذارند. اجرا مورد به یستیز علوم يهادرپژوهش را یاخالق يکدها نیا که دیگرد هیتوص
 عربستان) اضیر (در 1995 سال در بهداشت یجهان سازمان EM/ACHR ییگردهما نیهجدهم در

 يهاپژوهش در یدانشگاه يهاتهیکم آنها تبع به و اخالق یمل يهاتهیکم که دیگرد مقرر و مطرح زین
 را یپزشک علوم يهاپژوهش در اخالق يکشور ينامه نییآ منطقه، يکشورها یتمام در یستیز علوم
 گذارند. اجرا مورد به و بیتصو

 در اخالق تهیکم اعتبارنامه اخذ به موفق 1397 سال ماه مرداد 23 خیتار در کردستان دانشگاه
سایت کمیته اخالق در پس از دریافت اعتبارنامه صفحه وب .دیگرد یپزشک ستیز يهاپژوهش

هاي زیست پزشکی در زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد گردید. همچنین تمهیدات پژوهشی
از طریق  یعلم اتیه ياعضا یپژوهش يهاطرح و ییدانشجو يهانامهانیپا پروپوزالالزم براي ارسال 

هاي خود را سامانه پژوهشی دانشگاه فراهم گردیده است و اعضاي هیات علمی می توانند درخواست
براي طرح در کمیته از طریق سامانه ارسال نمایند. از آن تاریخ به بعد ماهانه دو جلسه تشکیل شده 

هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی بررسی ویی و طرحهاي دانشجنامهپایان است که در هر جلسه پروپوزال
ها در کمیته گیرد. پس از تایید پروپوزالپروپوزال مورد بررسی قرار می 5شده اند. در هر جلسه حداقل 

اخالق، اطالعات الزم در سامانه ملی کمیته اخالق بارگذاري شده و شناسه مصوبه اخالق در پژوهش 
 شناسه اخذ گردیده است. 32تعداد  1397ان سال شود که تا پایبراي آنها اخذ می
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 سالمت و ایمنی حفظ جهت هادانشگاه محیط در (HSE) زیست محیط و سالمت ایمنی، نظام قراريبر
 فوق، هايسیاست اجراي منظور به .است هادانشگاهاي و اخالق حرفه قانونی الزامات جزو دانشگاه در

 عنوان به 1397 ماه آباناواخر  در کردستان دانشگاه (HSE) زیست محیط و سالمت ایمنی، کمیته

تشکیل  هادانشکده نمایندگانمعاونت پژوهشی و  مشارکت با پژوهشی معاونت هايزیرمجموعه از یکی
 شد.

هدف از تشکیل این کمیته، ارتقاي ضریب ایمنی، سالمت و محیط زیست در دانشگاه کردستان و به 
ها، ، آموزش، جلوگیري و پیشگیري از خطرات احتمالی ناشی فعالیتبررسی کارشناسیخصوص 

هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت، سالمت افراد و محیط زیست با به کار آزمایش
 .المللی استاستانداردهاي الزم در سطح ملی و بینرعایت هاي علمی و شیوهبستن 

تا  11:45از آن زمان تاکنون، این کمیته هرهفته، بجز روزهاي تعطیل، در روزهاي چهارشنبه از ساعت 
 جلسه برگزار نموده است.  15در محل دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه جلسه داشته و مجموعا  13:30

 :HSE ردکمیتهعملک حوزه
  آموزشی ،اداري هايمکان
 استخر و ورزشی هايمکان

 هاآزمایشگاه و هاکارگاه
  هاخوابگاه
 محوطه
 اردوها
 هابوفه و سرویس سلف

 کردستان: دانشگاه HSE کمیته وظایف رئوس
 هاهاي آنو خانواده دانشجویان، کارکنان و اساتید محترمو مانور براي  هاي آموزشیبرگزاري دوره) 1
 هاپسماند امحاء و دفع مدیریت و هاکارگاه/هاآزمایشگاه استانداردسازي) 2
 هانشانه و عالئم و هاساختمان ایمنی نامهآئین تدوین) 3
 امداد و حفاظتی تجهیزات پشتیبانی و تامین) 4
 اضطرار هنگام در خروج و دسترسی تضمین و هاساختمان هوشمندسازي) 5
 خطرناك مواد مدیریت افزارينرم سیستم تدوین و مدیریت) 6
  اساتید و کارکنان دانشجویان، بیمه بررسی) 7
 آن مبناي بر ریسک کاهش کاربردي هايدستورالعمل ارائه و ریسک مطالعه) 8
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 دانشگاه در زیست محیط و بهداشت ایمنی، نکات رعایت بر نظارت) 9
 دانشگاه خارج در بحران و حوادث متولی هايسازمان با ارتباط) 10

 دانشگاه HSE يکمیته هايفعالیت
 نموده فعالیت متنوعی هايحوزه در کردستان دانشگاه HSE کمیته ها،مسئولیت گستردگی به توجه با

 شوند.می داده توضیح ادامه در که است

 سازيفرهنگ و آموزش
 گذراندن به منوط تکمیلی تحصیالت دانشجویان پروپوزال تصویب اول، گام در پس، این از که شد مصوب

 سنندج نشانیآتش سازمان و سنندج احمر هالل سازمان با هایینامهتفاهم همچنین گردد. ایمنی دوره
 :منعقد گردید زیر اقشار براي آموزشی هايدوره برگزاري براي

 هاآزمایشگاه مسئولین و فنی کارشناسان )1
 هاخوابگاه مسئولین و حراست کارکنان )2
 اساتید هايخانواده )3
 دانشجویان )4
 اساتید )5

 مرکزي کتابخانه ریسک مطالعه
 جلسه یک برگزاري و مرکزي کتابخانه به مربوط اماکن از بازرسی با دانشگاه HSE کمیته اعضاي بازدید

 توسط که مخاطرات این از مبسوطی گزارش مرکزي کتابخانه در دیگري جلسه در و آن محل در ویژه
 شد. بررسی هاآن رفع پیگیري راهکارهاي و گردید ارائه بود شده تهیه مرکزي کتابخانه محترم مدیر

 دانشگاهیان حوادث بیمه
 راهکارهاي و شده بررسی بانام و نامبی بیمه پوشش نحوه بیمه هايقرارداد انعقاد مسئول حضور با

  گردید. بررسی هزینه کمترین با بیمه پوشش سطح سازيبهینه

 خروج و خطر هاينشانه و هااعالن
 آموزشی هايساختمان در اضطراري خروج عالئم و ایمنی هايبرچسب نصب و تهیه دستورالعمل

 شد. تدوین دانشگاه خدماتی
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 دانشگاه درمانگاه وضعیت بررسی
 مربوط نیازهاي و کمبودها و قرارگرفت بررسی مورد مرکز این عملکرد دانشگاه درمانگاه مدیر حضور با
 مورد و گردیده مشخص درمانی خدمات زمینه در دانشگاهیان به مناسب دهیسرویس براي مرکز این به

  گرفت. قرار بحث

 اولیه هايکمک جعبه
 .گردیدو توزیع  خریداري هانآ لوازم و اولیه هايکمک جعبه عدد 100

 هابوفه و سرویس سلف
 به مراکز این کارکنان الزام براي شد. مشخص هاآن بهداشتی نواقص و آمده عمل به بازدید مراکز این از

 شد. انجام الزم مکاتبات و تعیین مقرر مهلت سالمت کارت دریافت

 موجود آزمایشگاهی پسماندهاي دفع
 خطرناك پسماندهاي کیلوگرم 400 امحاء جهت آزمایشگاهی پسماندهاي دفع متخصص هايشرکت با

الزم  هايهماهنگی، شدمی نگهداري بالتکلیف صورت به گذشته از کهدانشگاه  هايآزمایشگاه در موجود
 .ندشدمنتقل به روش مناسبی خطرسازي سماندها جهت بیو پصورت گرفت 

 خطرناك آزمایشگاهی مواد مدیریت سامانه
 و پروپوزال دریافت از پس آن تهیه برايداراي صالحیت  رکتیک ش و طراحی افزارينرم سامانه یک

 گردید. انتخاب مربوطه کارشناسان با HSE کمیته جلسه برگزاري

 خطرناك مواد نگهداري و گردآوري ظروف
خریداري، بعد از  کیفی هايآزمون انجامپس از  خطرناك مواد نگهداري مخصوص فظر 500تعداد 

 .شدندها تحویل داده به آزمایشگاه مربوط هايبرچسب چاپ و طراحی

 مبداء در هازباله تفکیک مدیریت
 باشد.می بررسی دست در آن هاينیازمندي و هاروش طراحی با مبدأ در هابالهز تفکیک برنامه
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 ساختمانی هاينخاله مدیریت
 به (مشرف اجتماعی تامین بیمارستان در و دانشگاه داخل در ساختمانی هاينخاله پراکنش منشاء

 توسطها از تولید مجدد آن پیشگیري و هانخاله این دفع الزامات و بررسی دانشگاه)پایه  علوم دانشکده
  شد. مشخص، عمرانی پیمانکاران

 وحشی جانداران مدیریت
 و شغال ولگرد، هايسگ وجود مورد در سنندج شهرداري و زیست محیط سازمان با مذاکره از پس

 حیوانات، این خطرات از پیشگیري راه بهترین کشف جهت که گردیدمقرر  دانشگاه در موذي جوندگان
 این اجراي براي پیشنهادي افراد گردند. مطرح پژوهشی هايطرحمحیط زیست  به رساندن آسیب بدون
 شدند. معرفی کشاورزي و طبیعی منابع هايدانشکده از طرح

 حوادث با مقابله تجهیزات بازرسی
 جانمائی و طراحی که شد مشخص و شد بررسی حریق اطفاء و اعالن هايسیستم و هادستگاه وضعیت

 سازمان با هستند. استفاده غیرقابل و عملکردي نقص داراي غالبا و نبوده صحیح هاسیستم این
 (همچون برگزیده افراد و دانشگاهیان به هاآن از استفاده نحوه آموزش و اصالح، بازرسی جهت نشانیآتش

 شد. هماهنگی تمرین ايدوره مانورهاي برگزاريهمچنین  و ها)خوابگاه بانانهنگ و حراست مسئولین

 اضطراري مواقع در هاساختمان به دسترسی
 بازدید حوادث بروز هنگام در آن موانع و ها)خوابگاه جمله (از هاساختمان يهمه به دسترسی هايراه از

 دو تناوب با مربوطه کلیدهاي و خروج و ورود دربهاي و زنجیري راهبندهاي کهشد  اکید توصیه و شده
 به و شده متمایز کلیدها سایر از مشخص عالمت با مربوطه کلیدهاي همچنین و شده آزمایش هفتگی
 گیرند. قرار ايشده تعیین پیش از محل در ساعته 24 صورت

ــت نماینده از ــگاه فیزیکی حراس ــه در دانش  به مربوط موارد و آمد عملبه  دعوت HSE کمیته جلس
 گرفت. قرار بحث مورد حوادث هنگام در عمل نحوه و حراست کارکنان آموزش/مانور

 اضطراري هنگام در تجمع و خروج براي ریزيبرنامه
 در شده تعریف پیش از امن هايمکان در دانشگاهیان تجمع و هاساختمان از خروج سهولت مسئله
 قرار بررسی مورد دانشگاه حراست نماینده حضور با ايجلسه در طبیعی بالیاي و حوادث وقوع هنگام
 جمله (من دانشگاه هايساختمان مجموعه یا ساختمان هر براي که شد مقرر جلسه این در گرفت.

 امدادي امکانات و شود مشخص نگهبان ساعته 24 حضور با مکانی عمومی) هايساختمان و هاخوابگاه
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 از استفاده جوانب و بانانهنگ ویژه آموزشموارد مربوط به  همچنین قرارگیرد. آنجا در اصلی کلیدهاي و
 گرفت. قرار بررسی مورد الکترونیکی هايقفل

 دانشگاه خارج هايسازمان با هماهنگی

 سازمان هالل احمر )1

شگاه HSE کمیته نمایندگان ضور و هماهنگی از پس دان  راهکارهاي سنندج، احمر هالل دفتر در ح
شی/عملیاتی هايهمکاري سی را آموز ستا تفاهم نامه همکاري در و نموده برر  هالل سازمان با این را

 .در نهایت به امضاي روساي دو موسسه رسید که نمودند تنظیم را سنندج احمر

 نشانیسازمان آتش )2

شگاه HSE کمیته نمایندگان ضور و هماهنگی از پس دان شانیآتش دفتر در ح  نامه تفاهم سنندج، ن
 براي جلســه این در همچنین نمودند. تنظیم را ســنندج احمر هالل با آموزشــی/عملیاتی هايهمکاري
 مورد متقابل امکانات از اســتفاده هايراه و حوادث با مواجههدر خصــوص  مانورهاي و هادوره برگزاري

 گرفت. قرار بحث

 استانداري بحران مدیریت ستاد )3

ستانداري بحران مدیریت ستاد با هماهنگی با سه ا شترك، دو جل سی براي م  همکاري هايروش برر
ستانداري بحران مدیریت ستاد نماینده که شد مقرر و گردید برگزار دوجانبه موثر  منظم حضور براي ا

ــات در ــی جلس ــاص ــگاه HSE کمیته بحران مدیریت اختص ــوند. معرفی دانش  نامهتفاهم همچنین ش
 د.مدرآ اجراء به و تنظیم متقابل هايهمکاري
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 به شرح زیر است. 1397عملکرد آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستان در سال 

 وضعیت کارکنان
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستان در طول شش ما هه اول سال تنها با در اختیار داشتن یک کارشناس 

را بر عهده داشته  SAXS،  وSEM( ،AFM  ،EDSکه مسئولیت دستگاهاي میکروسکوپ  الکترونی (
سازي و هاي وارده، آمادهدهی و ثبت نمونه، نوبتهاو عالوه بر آن مسئولیت تحویل و پذیرش نمونه

ها و ، ارسال نتایج، پاسخگویی به مراجعین حضوري و پاسخگویی به تلفنجگیري، تهیه گزارش نتایداده
است، اداره شده است. الزم به ذکر است که در نهایت صدور فاکتور و ارسال آنها را نیز بر عهده داشته 

) در اختیار آزمایشگاه قرار ساعت در هفته 25( ه دوم دو کارشناس بصورت ساعتیهاز ابتداي شش ما
هاي اولیه در ارتباط کار با تجهیرات به ایشان آموزش داده گرفته است. در طول چند ماه اول آموزش
 GC-Mass ،TGA ،FTIR  ،CHNS ،FTIR ،UV-VISي شده است و بطور همزمان کار با دستگاه ها

  اند.را به عهده گرفته HPLCو 

 لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزي وآنالیزهاي انجام شده:
هاي پژوهشی، هاي مختلف و گروهبا توجه به اینکه رسالت اصلی آزمایشگاه مرکزي ارائه خدمات به طیف

هاي آزمایشگاه هلیست دستگالذا گزارشی مختصر از  ،آموزشی و صنعتی در داخل و خارج استان است
انجام گرفته است ارائه  1397در سال و همچنین نوع و طیف آنالیزهاي که مرکزي و بیالن کاري آنها 

 شده است. 

 )EDAXو آنالیز عنصري ( )FE-SEMمیکروسکوپ  الکترونی (
این دستگاه با قابلیت تصویر برداري از سطح 

 1000000تا  3نمایی از  ها با بزرگنمونه
ت مورفولوژي و ثب برابر قادر به تصویر برداري

هاي معدنی، ها شامل نمونهسطح انواع نمونه
بیولوژیک مانند نمونه باکتري و قارچ  

برگ و ... را  ،هاي گیاهی مانند بذرنمونه
 دهد. انجام می

رداري از سطح نانو مواد است و نقش و تصویرب زم در آنالیههمچنین این وسیله جزو ابزارهاي بسیار م
هاي که از این هافراد و گروکند. مهم و کلیدي در مطالعات مربوط به نانوساختارهاي مختلف را ایفا می

هاي ههاي مختلف دانشگاه کردستان از جمله گروهاند عبارتند از: پژوهشگران گروتجهیزات استفاده کرده
هاي سراسر هاند. همچنین پژوهشگامنابع طبیعی و مهندسی بوده ،، کشاورزيپایه مختلف دانشکده علوم
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وان به تعداد قابل توجهی از تاند که در این بین میهاي این دستگاه بهره بردهکشور از سرویس
هاي پزشکی و دانشگاه آزاد سنندج و همچنین صنایع مختلف فعال در هاي کشور و دانشگاههدانشگا

 ستیک بارز) اشاره کرد. استان (به عنوان مثال ال

 
 

 هاي دریافتی ازتعداد نمونه 
 دانشگاه کردستان

 هاي دریافتی ازتعداد نمونه
 سایر مراکز

 مجموع

FESEM/EDAX/MAP 299 348 647 
 304760000 180400000 124360000 ه (ریال)اخذ شد هزینه

 

 دهد.را نمایش می )Other() و خارج دانشگاه UOK( نمودار زیر درصد آنالیزهاي انجام شده براي داخل

 
 

 ) AFMمیکروسکوپ نیروي اتمی (
اي در کاربرد گستردهاین دستگاه 

زمینه تعیین توپوگرافی سطوح و 
مطالعه نیروهاي سطحی پیدا 

هاي این است. از جمله ویژگیکرده
روش به توانایی بررسی جزئیات در 
مقیاس نانومتر، کاربري آسان و امکان 

مختلف هادي، هاي بررسی نمونه
هادي، سخت، نرم و بیولوژیکی، نیمه
نجام ازهاي یآنالکرد.  توان اشارهمی

SEM, EDAX, MAP

UOK Other
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هاي هنالیز از دانشگاآمربوط به دانشگاه کردستان بوده و تعداد معدودي  شده توسط این دستگاه عموماً
 ستان نیز انجام شده استکرمانشاه و مشهد و علوم پزشکی کرد

 

 
 

 
 

 )SAXSبا زاویه کوچک (َ Xپراکندگی اشعه 
 پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک

) SAXS -ray Scattering -Small Angle X( 
اندازه ذرات یا روشی براي ارزیابی توزیع 

نمونه  هاي نانومتري پخش شده درحفره
مورد بررسی است. با استفاده از این 

 توان توزیع اندازه ذرات یاتکنیک می
هاي مواد به توزیع اندازه حفره

 هاي مختلف مانند بی شکلصورت

)Amrphous materials(را  ؛ بلوري
 مشخص کرد.

AFM

UOK Other

 
دانشگاه  ازهاي دریافتی تعداد نمونه

 کردستان
سایر  هاي دریافتی ازتعداد نمونه

 مجموع مراکز

AFM 25 5 30 
 8500000 700000 200000 )الیشده (ر اخذ  هزینه
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 )TGAدستگاه آنالیز حرارتی (
این دستگاه جهت بررسی تغییرات فازي  

و تعیین آنتالپی واکنش، تعیین نقطه 
اي شدن و دماي واکنش در مواد شیشه

ها و مواد ها، شیشهمعدنی و رس
ها، مصالح ها و کامپوزیتپلیمر سرامیکی،

ساختمانی و سیمان، فلزات و آلیاژهاي 
آنها و همچنین مواد شیمیایی معدنی و 

 .آلی می باشد

 
 

تعداد نمونه هاي دریافتی  
 ازدانشگاه کردستان

تعداد نمونه هاي دریافتی 
 ازسایر مراکز

 مجموع

TGA 83 59 142 
 87040000 47200000 39840000 )الیشده (راخذ  هزینه

 

 
 

TGA

UOK Other

 
 

تعداد نمونه هاي دریافتی  
 کردستانازدانشگاه 

تعداد نمونه هاي دریافتی ازسایر 
 مراکز

 مجموع

SAXS 10 - 10 
 - - 0 )الیشده (ر اخذ  هزینه
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 )GC-Mass( یجرم سنج فیط يگاز کروماتوگراف
بوده که پس از جداسازي  GC/MS هاي مورد استفاده در آنالیز دستگاهیترین دستگاهیکی از پیشرفته

. با شودترکیبات به روش کروماتوگرافی گازي، شناسایی آنها با استفاده از طیف سنج جرمی انجام می
معمولی بررسی یک طیف جرمی 

 توان اطالعات بسیار زیادي درمی
، وزن مولکولی، مورد ایزوتوپها

هاي مولکولی، ساختار و غیره یون
بدست آورد. با توجه به اینکه مقدار 
شکست پیوندها خیلی زیاد است، 

ط با اطالعات بیشتري در ارتبا
. ساختار شیمیایی بدست می آید

امکان جستجو در کتابخانه دستگاه 
 .هاي این دستگاه استزیتاز دیگر م

 عبارتند از: کاربردها و خدمات قابل ارائه
 هاي مختلف طبیعی و سنتزيگیري ترکیبات مختلف آلی و معدنی در نمونهشناسایی و اندازه •
 تعیین درصد خلوص یک محصول و تعیین نوع و میزان ناخالصی •
 بررسی و مطالعه سنتز ترکیبات مختلف •
 گاز و پتروشیمی ،مخلوط در صنایع نفتجداسازي و شناسایی اجزا  •
 گیري عصاره گیاهان داروییجداسازي و اندازه •
 خاك و هوا ،هاي آبها در انواع نمونهگیري آالیندهشناسایی و اندازه •
 هاي بیولوژیکیگیري کمی ترکیبات نمونهشناسایی و اندازه •
 صنایع داروسازي و پزشکی •
 هامشخص کردن افزودنی •

 
 

هاي دریافتی تعداد نمونه  
 ازدانشگاه کردستان

تعداد نمونه هاي دریافتی ازسایر 
 مراکز

 مجموع

GC-Mass 40 6 46 
 45000000 9000000 36000000 )الیشده (راخذ  هزینه
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     )HPLC(  باال ییکارا با عیما کروماتوگراف
 شناساییبراي  این دستگاهکاربرد گسترده 

ها ، اسیدهاي آمینه ، پروتئین از قبیل موادي
اسیدهاي نوکلئیک ، هیدروکربنها ، هیدراتهاي 

ها ، کشکربن ، داروها ، ترپنوئیدها، حشره
هاي آلی یا بیوتیکها ، استروئیدها ، گونهآنتی

 فلزي و گروهی از مواد گوناگون معدنی

 باشد.می

 
 

هاي دریافتی تعداد نمونه
 دانشگاه کردستان از

 هاي دریافتی ازنمونهتعداد 
 مجموع سایر مراکز

HPLC 12 - 12 
 - - - )الیشده (راخذ  هزینه

 

 

GC-Mass

UOK Other

HPLC

UOK Other
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 )CHNS( يعنصر زوریآنال
این دستگاه جهت آنالیز عنصري و  

گیري کربن، هیدروژن، اندازه
نیتروژن و گوگرد موجود در 

رود و همچنین ها به کار مینمونه
اي در صنایع کاربرد گسترده

 معادن و پتروشیمی، داروسازي،
 غیره دارد

 

 
 

تعداد نمونه هاي دریافتی 
 ازدانشگاه کردستان

تعداد نمونه هاي دریافتی ازسایر 
 مجموع مراکز

CHNS 4 - 4 
 1920000 - 1920000 )الیشده (راخذ  هزینه

 

 
 

 

 

 

CHNS

UOK Other
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 FTIRتبدیل فوریه مادون قرمز
 و هامولکول ارتعاشی هايجهش بررسی و قرمز مادون تابش جذب اساس بر قرمز مادون سنجی طیف
 صورت اتمی چند هايیون
 مادون تابش جذب. گیردمی

 فرایندهاي دیگر همانند قرمز
 است کوانتایی فرایندي جذب،

 هايفرکانس فقط که نحوي به
 قرمز مادون تابش از خاصی
 باعث و جذب مولکول توسط

. شودمی آن پیوندهاي ارتعاش
 هر براي جذب فرکانس یکتایی

 از بتوان که شودمی باعث پیوند
 و مولکولی ساختار شیمیایی، ترکیبات تعیین براي قدرتمند روشی عنوان به قرمز مادون سنجیطیف

 کرد. استفاده عاملی هايگروه و آلی ترکیبات شناسایی

 
 

تعداد نمونه هاي دریافتی 
 ازدانشگاه کردستان

تعداد نمونه هاي دریافتی 
 مجموع ازسایر مراکز

FT-IR 750 5 755 

 )الیشده (راخذ  هزینه
135000000 )100% 

 تخفیف دانشگاه)
10080000 10080000 

 

 

FT-IR

UOK Other
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به شرح زیر است. با توجه  1396هاي گرفته شده در مقایسه با سال گزارش بیالن مالی و تعداد نمونه
هاي داد نمونهتغییر قابل توجهی در تع 1397سال  توان ادعا کرد که دربه نمودارهاي ارائه شده می

بوجود آمده است.  CHNSو  HPLC ،GC-MASS  ،TGAآنالیز شده بخصوص در مورد دستگاهاي 
 توان به جذب کارشناسان مربوطه نسبت داد. این تغییرات را می

 

 هاي آموزش و آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی:برگزاري دوره
آشنایی بدنه آموزش شامل  وهاي آزمایشگاه مرکزي کمک به آموزش رسالت که یکی از از آنجایی

آموزان با تجهیزات با تکنولوژي باال است لذا در این راستا ویان و حتی دانشج، معلمان دانشاساتید
مل آمده هاي الزم به عدر این خصوص همکاريهاي متقاضی ههاي گذشته با نهادها و گروهمانند سال

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است که از آن جمله می

 رگزاري دوره آموزش آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه براي دبیران آموزش و پرورش ب )1
 براي دانشجویان ارشد دانشکده کشاورزي GCMASSکارگاه آموزش  )2

 سرویس و تعمیر تجهیزات
هاي آزمایشگاه مرکزي نیاز به تعمیر و سرویس داشته ادي از تجهیزات و دستگاهتعد 1397در طی سال 

یروهاي آزمایشگاه انجام شده بطوریکه کمترین بار مالی را به دانشگاه تحمیل کرده که تماما توسط ن
 شود.، که به عنوان مثال به چند مورد زیر اشاره میاست

 تعمیر دستگاه هیدروژن ژنراتور )1
 تعمیر و سرویس دستگاه الیه نشانی )2
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 AFMاندازي مجدد راه )3
  اینلتها، ستون، سرویس عویض سپتومشامل ت GC Massتعمیر  )4
 Purge and trapتعمیر  )5
 یم کردستان:و تفاهمنامه با مراکز پژوهشی اقل م کردستان جهت عقد قراردادعزیمت به اقلی )6

با توجه به مرز مشترك با اقلیم کردستان و به منظور افزایش ارتباط و استفاده از پتانسیل بسیار 
، مسئول آزمایشگاه آزمایشگاهیهاي علمی و گسترده اقلیم کردستان بخصوص در زمینه همکاري

حدود یک هفته  مرکزي دانشگاه کردستان نیز عازم اقلیم کردستان شد. در جریان این سفر که در
زدید به اهاي کویه، سوران، دهوك، و راپرین بهاي  دانشگاهبه طول انجامید از امکانات و آزمایشگاه

هاي بین طرفین به امضا نامهدها و تفاهمها قرارداعمل آمده و ضمن شناخت نیازهاي این دانشگاه
ها جنبه عملی پیدا کند و گامی مهم در جهت این همکاري 1398رسید که امید است در سال 

 استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی طرفین برداشته شود. 



سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی
تلفکس: 087-33624001

معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه کردستان

https://uok.ac.ir/
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