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 گفتارپیش
استاد،    18عضو هیات علمی (  382سال، هم اکنون داراي تعداد    45دانشگاه کردستان با قدمتی بیش از  

  470ارشد،  3040کارشناسی،  7825دانشجو (  11335مربی) و تعداد  10استادیار،  264دانشیار،  90
دانشجوي خارجی در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل می باشند.   480ه از این تعداد، دکتري) ک 

دانشکده اصلی شامل: علوم پایه، مهندسی، کشاورزي، منابع طبیعی، علوم انسانی   7دانشگاه کردستان 
و اجتماعی، زبان و ادبیات، و هنر و معماري و همچنین سه دانشکده اقماري شامل: علوم پایه و فنی  

گروه آموزشی    47ندسی بیجار، صنعت و معدن قروه و علوم و فنون سقز دارد. دانشگاه همچنین داراي  مه
  35مورد) و دکتري (   116مورد)، کارشناسی ارشد (    56گرایش شامل کارشناسی (-رشته   207با تعداد  

 باشد. مورد) می 
  8جهانی، رتبه  801-1000 رتبه توانست  2020تایمز سال  بنديرتبه  سیستم  در  کردستان  دانشگاه
دانشگاه) را کسب نماید. عالوه بر این در سیستم   40کشوري (از  21هاي جامع کشور و رتبه دانشگاه

در زمینه هاي علوم پایه و مهندسی، دانشگاه کردستان توانست   2020رتبه بندي موضوعی تایمز سال 
  درصد  یک عضو نفر یک کردستان دارايجهانی قرار گیرد. همچنین دانشگاه  601-800در جایگاه 
جهان، یک نفر عضو یک درصد دانشمندان برتر کشورهاي جهان اسالم و همچنین   برتر  دانشمندان

 باشد. داراي سه نفر عضو فدراسیون سرآمدان ایران می 
  با ارتباط گسترش  و  اجتماعی نقش  در سالی که گذشت دانشگاه کردستان توانست در راستاي بهبود 

جامعه، تفاهم نامه هاي همکاري با سازمان صدا و سیما، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع   و صنعت
دستی و گردشگري، شرکت گاز استان، اداره کل منابع طبیعی، جمعیت هالل احمر، فرماندهی مرزبانی  

زارت  یت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (وابسته به واستان، شهرداري و شوراي شهر، صندوق حما 
منعقد نماید. همچنین دانشگاه تالش  هاي نفتی منطقه کردستان و شرکت ملی پخش فرآورده صمت) 

نمود تا افراد با تجربه و متخصص خارج از دانشگاه بتوانند در شوراهاي تخصصی مراکز رشد واحدهاي  
 . همچنین بافناور، مرکز نوآوري و مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه حضور داشته باشند 

مستقر    شناسی  کردستان  پژوهشکده   در   روستایی  استان، کلینیک   ریزي   برنامه  و  مدیریت  سازمان  حمایت
شد. ماحصل این تفاهم نامه ها و ارتباطات توانست منجر به عقد قرارداد هاي پژوهشی به تعداد و مبالغ  
قابل توجه شود که در متن این گزارش به آن اشاره خواهد شد. همچنین در حوزه فناوري، مرکز نوآوري  

الی معاونت علمی ریاست و مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه توانستند موفق به جذب حمایت هاي م
میلیون تومان شوند. عالوه بر این از طرف وزارت عتف مبلغ   500و  400جمهوري به ترتیب به مبلغ 

میلیون تومان حمایت مالی عالوه بر بودجه مصوب به مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه اختصاص    350
را در دانشگاه عملیاتی کنیم که طبق  پیدا کرد. در سالی که گذشت توانستیم آیین نامه گرنت فناوري 
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میلیون از طرف دانشگاه کمک مالی صورت خواهد    50هاي فناورانه اساتید دانشگاه تا سقف  آن به طرح 
 گرفت. 

  بین و  علمی  هاي همکاري نامه  تفاهم  دانشگاه، طی انعقاد علمی مرجعیت و جایگاه ارتقاي در راستاي 
  المللی بین  پروژه  11 همسایه و اروپایی، تعداد  کشورهاي  از  ی تحقیقات مراکز و  دانشگاه 30 با  المللی

شکل گرفت که هم اکنون توسط همکاران هیات علمی دانشگاه در حال انجام است. ماحصل این دستاورد  
سبب شد دانشگاه کردستان در زمینه جذب گرنت هاي بین المللی بتواند پس از دانشگاه صنعتی شریف  

  نفر 15گیرد. همچنین در راستاي ارتقاي علمی دانشگاه، موفق به بکارگیري   در جایگاه دوم کشور قرار 
شدیم. در خصوص   98در سال  المللی بین پسادکتري نفر پژوهشگر 4و  داخل پسادکتري پژوهشگر

برگزاري کنفرانس هاي علمی، دانشگاه توانست در سال گذشته کنفرانس هایی به شرح زیر را برگزار  
 همایش سیزدهمین -2ایران  جبر  ملی سمینار ششمین و بیست - 1کنفرانس هاي ملی شامل: نماید. 

  المللی  بین کنفرانس چهارمین -1ایران. کنفرانس هاي بین المللی شامل:  فیزیک اختر و نجوم ملی
  همایش دومین  -2عراق  کردستان  اقلیم از جیهان  و چرمو دانشگاه دو  همکاري با کامپیوتر  و ریاضیات

  صالح  و  رین راپه دانشگاه  دو  همکاري با  فارسی و  کردي  ادبیات  و  زبان  مطالعات  المللی  بین  شترك م
  راهبردها و  ها چالش: توسعه و  گردشگري  المللی بین  کنفرانس اولین  -3عراق  کردستان  اقلیم از الدین

  استان  گردشگري   و   دستی   فرهنگی، صنایع   میراث  کل   اداره   و   سلیمانیه   تکنیک  پلی   دانشگاه  همکاري  با
  ششمین  -5سلیمانیه    دانشگاه  همکاري  با  پایدار  توسعه   و  ورزش   المللی  بین  همایش  اولین   -4کردستان  
 دقیق.   ابزار و  کنترل مهندسان انجمن همکاري با اتوماسیون و  دقیق  ابزار  کنترل،  المللی  بین کنفرانس 

شدیم. در راستاي مسئولیت اجتماعی  به پایان سال که رسیدیم با شیوع جهانی ویروس کرونا مواجه 
دانشگاه در قبال مقابله با این ویروس بالفاصله کمپین کردستان علیه کرونا شکل گرفت و همکاران  
دانشگاهی در این راستا اقدامات قابل توجهی انجام دادند. از آن جمله می توان به ساخت دستگاه تنفسی  

انول با درجه خلوص باال اشاره کرد. الزم به ذکر است این  وینتیالتور، مواد ضدعفونی کننده و تولید ات
  هايبرنامه   از  یکی  لذا  فعالیتها همچنان ادامه دارد و در سال آینده قطعا نمود بیشتري پیدا خواهد کرد.

  ارتقاي زمینه  در جدي  اهتمام  کند،می  دنبال آینده  سال در  فناوري  و  پژوهش معاونت  حوزه که  اصلی
  ترسیم   و  جامعه  نیازهاي  رفع  براي  تالش   و)  سوم   نسل  دانشگاه(  کارآفرینی  و  فناوري  نوآوري،  هايمهارت
امیدوارم در سال پیش رو  . است) چهارم نسل دانشگاه( هازمینه  همه  در جامعه  توسعه  براي راه نقشه

وزي که همگی  شاهد شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه در عرصه پژوهش و فناوري باشیم و به امید ر
  مردم جهان، مراسم شکست ویروس کرونا را باهم جشن بگیرند.

 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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 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

  يهاشیدر هما ی علم اتیه يو اعضا ی لیتکم الت یتحص انیدرخواست شرکت دانشجو یبررس  )6
 یالمللنیب

 دانشگاه  علمی هیات اعضاي  تمامی گرانت  تسویه هايپرونده  بررسی )7

 سال قبل ی پژوهش يبر اساس دستاوردها  ی علم اتیه يساالنه اعضا ی گرانت پژوهش نییتع )8

 غیره و  کتاب  داوري پژوهشی،  طرح  خاتمه هايصدورگواهی  )9

  اموال و انبار هايبخش با هماهنگی ها،شرکت از شده خریداري تجهیزات دریافت جهت هماهنگی )10
  و نصب جهت هماهنگی ،لزوم  صورت در  و هاگروه  نمایندگان به  تجهیزات دادن  تحویل ،دانشگاه

 تجهیزات اندازيراه

  و نظارت بر پسادکتري  شگران وهبا پژ و انعقاد قرارداد ي مختلف پسادکتر هاي تدرخواس  یبررس  )11
 عملکرد پژوهشگران مذکور و صدور گواهینامه براي پژوهشگران بعد از انجام تعهدات

 هاي پژوهشی مختلف اعضاي هیأت علمیتعیین امتیاز فعالیت  )12
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 جدید هاينامهآیین تدوین و موجود هاينامهآیین بازنگري
 نامه به کارگیري و جذب فارغ التحصیالن و استادان برجسته داخل و خارج ازکشور تدوین شیوه  )1

 تدوین آیین نامه نحوه همکاري استادان و متخصصان بین المللی با دانشگاه کردستان  )2

ژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضاي  دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت هاي پبازنگري کامل  )3
 هیأت علمی دانشگاه کردستان

(پسا دکتري مشترك با خارج    هاي پژوهشی پسادکتريدستورالعمل تشکیل و اجراي دوره بازنگري   )4
 از کشور) 

 دستورالعمل جهت دهی پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی  نامهآیین  بازنگري )5
کمک هزینه به دانشجویان تمام وقت نخبه/ممتاز تحصیالت  تدوین شیوه نامه حمایت و پرداخت  )6

 تکمیلی
 نامه اعطاي گرنت فناوري به اعضاي هیأت علمی دانشگاه کردستان آیین تدوین  )7

دستورالعمل اجراي فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان در جامعه و  تدوین  )8
 صنعت

 براي چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان نامه اعطاء تسهیالت مالی شیوه بازنگري  )9

 شیوه نامه برگزاري همایشهاي علمی در دانشگاه کردستان بازنگري )10
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 یپژوهشمدیریت امور  سامانه و دانشگاه سایت وب با مرتبط ورام
 اطالعات فناوري   مدیریت همکاري با دانشگاه  فارسی سایت وب  مدیریت )1

   دانشگاه انگلیسی سایت وب  ارتقا جهت دانشگاه المللیبین  هايهمکاري  دفتر با همکاري )2
 هاي سامانه ژیرو ارتقا قابلیت  براي  ژیرو   شرکت با تعامل و  پژوهشی  سامانه تیمدیر )3

  علمی هیات اعضاي  1397 سال  گرانت براي  شده محاسبه  امتیازهاي نقص رفع و  کنترل  ،بازبینی )4
 دانشگاه پژوهشی  سامانه توسط 

 DOIخواندن اطالعات مقاالت از طریق   امکان ایجاد )5
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 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
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 مالی هايپرداخت درخواست و پژوهشی معاونت در شده انجام  مالی کارهاي

 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  1398 سال گرانت  قراردادهاي تنظیم  )4
  پژوهشی سامانه توسط  شده  محاسبه  علمی هیات اعضاي مقاالت تشویقی بالغم کنترل و  بازبینی )5

   ) 2018و    2017، 1397، 1396 هايسال  در شده چاپ( دانشگاه
  چاپ (  علمی  هیات  اعضاي   مقاالت  اول  صفحه  کپی   با  همراه   مقاالت  تشویقی  پرداخت  لیست   تنظیم  )6

  هر اعضاي به مربوط پرداخت لیست ارسال و )2018و  2017، 1397، 1396 هايسال در شده
 مقاالت التشویق  حق پرداخت براي  مالی  و  اداراي  معاونت  به جداگانه طور  به  دانشکده

  از  پس گرانت دوم  بخش  نمودن واریز  و 96 گرانت پرداخت پیش  تسویه به  مربوط  مدارك بررسی )7
   علمی  هیات اعضاي  از الزم مستندات  و  مدارك  وصول

  تسویه   مهلت  تمدید   و  مکرر  به صورت   96  هايسال  به   مربوط   هايگرانت  تسویه جهت    اطالع رسانی )8
   19-با توجه به شیوع بیماري کوید  1399خرداد  13 تا

 دانشگاه  داخل  در  علمی هايکارگاه  و هاکنفرانس   برگزاري از  مالی  حمایت پرداخت نامه  تنظیم  )9
 دانشگاه مجالت  کارشناسان از  مالی  حمایت پرداخت نامه تنظیم  )10
 دانشگاه  مجالت  چاپ از  مالی  حمایت پرداخت نامه تنظیم  )11
 کردستان  دانشگاه انتشارات در  کتاب چاپ از  مالی  حمایت پرداخت نامه تنظیم  )12
  در  علمی هیات (اعضاي  پژوهشی قرارداد علمی هیات اعضاي  به مربوط مالی پرداخت  نامه تنظیم  )13

 ردیف)  دریافت  انتظار
  تسویه و داخل تجهیزات نمایشگاه از داخلی تجهیزات خرید  قراردادهاي به  مربوط امور  پیگیري  )14

 دانشگاه مالی  و  اداري  معاونت  به  مستندات ارائه  با  قبل هايسال شده  هزینه مبالغ   از بخشی
پیگیري جهت پرداخت معادل ریالی بودجه ارزي به حساب دانشگاه جهت خرید تجهیزات   )15

 آزمایشگاهی
 مقرري ماهانه پژوهشگران   پرداختهاي   نامه تنظیمو    پسادکتريپیشرفت کار پژوهشگران بررسی  )16
  ي به معاونت ادار  زهیجهت پرداخت جا  1398پژوهشگران برتر دانشگاه در سال    نیینامه و تع  میتنظ )17

 دانشگاه  ی و مال
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 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

 و سایت انتشارات دانشگاه دانشگاه  علمی نشریات مدیریت جامع  سامانه روزرسانیبه  )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  داخل 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
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 فناوري و پژوهش معاونت در جدید هايکمیته ایجاد
 و صدور احکام اعضا کارگروه سیاست گذاري آزمایشگاههاي مرجع دانشگاهتاسیس  )1

تاسیس کارگروه جدید اخالق در پژوهش بر اساس دستورالعمل جدید آیین نامه اجرایی قانون   )2
 اعضاپیشگیري و مقابله با تقلب در آثار علمی و صدور احکام 

 تفکیک شوراي فناوري از شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه )3

هاي علمی در دانشگاه کردستان و صدور  ها و کنفرانس تشکیل دبیرخانه دایمی برگزاري همایش  )4
 احکام اعضا
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 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  ران گ پژوهش 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
 هاي گروه 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

 پژوهش و فناوري استانیهفته    در  استان  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  هايتقدیرنامه  و  تقدیر  لوح  اعطاي  )11
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 صورت گرفته در دانشگاه يدها یبرگزار شده و بازد یتخصص يهانشست

 

ف
ردی

 

 سازمان همکار برگزارکننده عنوان
تاریخ  

 برگزاري
 زمان مکان

 گردشگري و صنایع دستی 1
دانشگاه 
 کردستان

سازمان میراث 
 فرهنگی

16/9/98 
دانشکده علوم انسانی و 

تاالر اجتماعی (
 ی)فردوس

10-14 

2 
مطالعات زیست محیطی 

 دریاچه زریوار
دانشگاه 
 کردستان

 13-11 دانشکده منابع طبیعی 17/9/98 اداره محیط زیست

 سنندج شهر خالق موسیقی 3
دانشگاه 
 کردستان

 18/9/98 شهرداري
دانشکده هنر و 

 معماري
16-19 

4 
 يامدهایپ ؛یتصادفات رانندگ

 و راهکارها یاجتماع
دانشگاه 
 کردستان

 یمعاونت اجتماع
استان  يدادگستر

 کردستان
18/9/98 

دانشکده علوم انسانی و 
مستوره اجتماعی (تاالر 
 )اردالن

11-13 

5 
و  یاجتماع يتحمل و بردبار
از  يریشگینقش آن در پ

 وقوع جرم

دانشگاه 
 کردستان

 یمعاونت اجتماع
استان  يدادگستر

 کردستان
20/9/98 

دانشکده علوم انسانی و 
تاالر اجتماعی (
 ی)فردوس

11-13 

 

 استان کردستان   یو مهارت  یتور پژوهش دیبازد

موزان مدارس سطح شهر  آنفر از دانش  140از  ش یب زبان یان متاه کردس گ آذرماه دانش 17 کشنبه ی روز 
امکانات  خچه،یبا تار ییبخش شامل: آشنا نی ارائه شده در ا يهابود؛ برنامه  )گروه مجزا  سه در(سنندج 

رصدخانه،    ،يمنتخب دانشگاه از جمله: کتابخانه مرکز  يهااز بخش   د یو بازد  کردستان  دانشگاه  تیو وضع
  ، یدانشکده مهندس  يهاکارگاه  ، یع یدانشکده منابع طب ه، یعلوم پا دانشکده ژار،کتابخانه ماموستا هه 

 . بود و... یو اجتماع یدانشکده علوم انسان
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 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

 کلیه مستندات الزم (پیش فاکتور، پروپوزال) در سامانه شاعا جهت خرید تجهیزات ارزي   بارگذاري )9
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 یپژوهشبروندادهاي  آمار
 1399  اردیبهشت بیست و نهم تا  پژوهشی سامانه  در شده ثبت  موارد  اساس  بر
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 ردیف
عنوان برنامه 
 حمایت مالی 

 همکاران پروژه  نحوه دریافت گرنت گرنت مبلغ پروژه  مدت عنوان پروژه 

1 
HORIZON 
2020 – Marie 
Skłodowska-
Curie actions 

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

 سال 2
186167 

 یورو
بصورت یک دوره تحقیقاتی 

  دو ساله در کشور اتریش

دکتر هوشمند علیزاده 
(دانشیار گروه شهرسازي 
 دانشکده هنر و معماري)

2 

صندوق حمایت 
 و پژوهشگران از

 علوم آکادمی
 چین

هاي نوین کاربرد روش
مصنوعی ترکیبی هوش 

براي ارزیابی حساسیت 
ها و آب و سیل در حوزه

هواي متفاوت با استفاده 
 از سامانه اطالعات مکانی
(GIS)  و سنجش از دور

 (ایران و چین)

 سال 3
1800000000 

 ریال 
مشت تحقیقاتی پروژه انجام
 رك

دکتر هیمن شهابی (استادیار 
گروه ژئومورفولوژي دانشکده 

 منابع طبیعی)

3 

The Swiss 
universities 
Development 
and 
Cooperation 
Network 
(SUDAC) 
programme 

COFER MOOLs: 
Massive Open Online 
Laboratories 

 سال 2
1200000 

 فرانک سویس

مجموعه  4اعطاي 
آزمایشگاهی در 

 خورشیدي هايپنل زمینه
 دسترسی کردن فراهم و

هاي ایشگاهآزم به اینترنتی
-HES و EPFL هايدانشگاه

SO سویس  

دکتر قباد شفیعی (استادیار 
گروه مهندسی برق دانشکده 

 مهندسی)
  

با همکاري 
HES و EPFL هايدانشگاه

-SO هاییدانشگاه و سویس 
 نیجر و لبنان از

4 
JSPS Grant-in-
Aid for 
Scientific 
Research (A) 

Ore genesis along 
suture zone in Iran: 
new practical 
application of isotope 
geochemistry to 
resource exploration 

 سال 5
 1( از 

آوریل 
تا  2019

مارچ  31
2021( 

37310000 
 ین ژاپن

مشت تحقیقاتی پروژه انجام
 رك

دکتر حاجی حسین عزیزي 
(استاد گروه معدن دانشکده 

 مهندسی)

5 

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

The mutual 
development and 
friction between water, 
soil and cities in 
ancient west Asia and 
the origin of urban 
mines 

 سال 5
 29( از 

ژوئن 
تا  2018

مارچ  31
2023(  

27716000 
 ین ژاپن

مشت تحقیقاتی پروژه انجام
 رك

دکتر حاجی حسین عزیزي 
(استاد گروه معدن دانشکده 

 مهندسی

6 

2019 ISEE 
International 
Joint Research 
Program 
(Nagoya 
University) 

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

 سال 1
 1( از 

آوریل 
تا  2019

مارچ  31
2020( 

461000 
 ین ژاپن

مشت تحقیقاتی پروژه انجام
 رك

دکتر حاجی حسین عزیزي 
(استاد گروه معدن دانشکده 

 مهندسی)
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 ردیف
عنوان برنامه 
 حمایت مالی 

 همکاران پروژه  نحوه دریافت گرنت گرنت مبلغ پروژه  مدت عنوان پروژه 

7 

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

Paleoclimate 
reconstruction from 
stalagmite and 
travertine in Iran 

 سال 2
)From 

April 1 ,
2019 to 

March 
31 ,

2021( 

520000 
 ین ژاپن

تمش تیتحقیقا پروژه انجام
 رك

دکتر حاجی حسین  -1
عزیزي (استاد گروه معدن 

 دانشکده مهندسی)
رسولی امیندکتر هادي  -2

(استادیار گروه علوم زمین 
 دانشکده علوم پایه)

8 British 
Academy 

Strengthening Urban 
Engagement of 
Universities in Asia 
and Africa (SUEUAA) 

 سال 1
299000 

 پوند

پوند و فراهم کردن  8000
هزینه هاي سفر و اقامت در 

 هاطول برگزاري کارگاه

 اله عزیزينعمتدکتر  -1
 المعه هاشمی -2
 دکتر پرویز کفچه -3
 علی امانی -4
 دکتر امجد زبردست -5

هاي با همکاري دانشگاه
گالسگو (انگلستان)، دانشگاه 

ژوهانسبورگ (افریقاي 
جنوبی)، دانشگاه دارالسالم 
(تانزانیا)، دانشگاه زیمباوه، 
دانشگاه دهوك (عراق) و 

 دانشگاه نرمال فیلیپین

9 

Global 
Challenges 
Research 
Fund-Scottish 
Funding 
Council (UK) 
  

Workers by Self-
Design: Digital 
Literacies and 
Women’s Changing 
Roles in Unstable 
Environments 

  ماه 6
29029 

 پوند

هاي سفر و پرداخت هزینه
اقامت براي دو جلسه و 

 کارگاه

 المعه هاشمی -1
 محمد طاهر حسینیسید  -2
 دکتر فرزاد اسکندري -3

هاي با همکاري دانشگاه
گالسگو (انگلستان) و دانشگاه 

 نرمال فیلیپین

10 

Erasmus+ 
KA107 
student/staff 
exchange 
program  

تبادل 
دانشجو/استاد/کارمند با 

 دانشگاه هاي اروپایی

سال  2
و  2018(

2019( 
 یورو 185000

 30اعطاي گرنت به 
دانشجوي کارشناسی و 

کارشناسی ارشد (بمدت 
استاد  5یک ترم تحصیلی)، 

کارمند (براي یک  4و 
هفته) براي اعزام به 

هایی از اسپانیا، دانشگاه
 فرانسه و اتریش

 الملل دانشگاهروابط بین

11 
German 
Science 
Foundation (DF
G) 

Developing a 3D Laser 
Imaging System for 
Measuring Internal 
Quality Traits of 
Broken Egg 

 یورو 10000 سال 1
انجام پروژه تحقیقاتی 

 مشترك
 دکتر کاوه مالزاده
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 ردیف
عنوان برنامه 
 حمایت مالی 

 همکاران پروژه  نحوه دریافت گرنت گرنت مبلغ پروژه  مدت عنوان پروژه 

12 
برنامه پژوهشی 

جندي شاپور 
1398 

EVALUATION OF 
THE 
NEUROPROTECTIV
E EFFECT OF A 
VIRAL PROTEIN IN 
BOTH IN VITRO AN 
D IN VIVO MODELS 
OF OPTIC 
NEUROPATHIES 

سال (از  2
ژانویه 

الی  2020
دسامبر 

2021( 

 یورو 16000
  

پرداخت هزینه هاي سفر و 
اقامت از طرف مرکز 
هاي مطالعات و همکاري

المللی براي علمی بین
پژوهشگران ایرانی و از 

طرف نماینده فرانسه براي 
پژوهشگران فرانسوي در 

راستاي انجام پروژه 
 تحقیقاتی مشترك

نوش خسروبخش دکتر فر
(استادیار گروه علوم زیستی 

دانشگاه کردستان) با 
همکاري پرفسور پاسکال 

بلنگه از دانشگاه پاول ساباتیه، 
 تولوز، فرانسه
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 مقدمه
ها به سرعت در حال تبدیل شدن به دانشگاه نسل پنجم  در حالی که در کشورهاي توسعه یافته دانشگاه

ها ما هنوز در نسل  ساز) هستند، اما دانشگاه(دانشگاه کارآفرین، در ارتباط تنگاتنگ با جامعه و تمدن
نسل باالتر هنوز   هاياول (آموزش) باقی مانده و علیرغم تالش بسیار براي حرکت به سمت دانشگاه 

هاي برتر و کلیدي دانشگاه  ها نسل سوم به بعد دارند. یکی از مشخصه فاصله بسیار زیادي با دانشگاه
بنیان توسط اعضاي نظام اجتماعی آن  هاي کارآفرینانه، فناورانه و دانشنسل پنجم نرخ باالي فعالیت 

هاي جهانی مختلف  وري که در سیستم التحصیالن و اعضاء هیئت علمی) است. به ط(دانشجویان، فارغ 
ها ها، امتیاز زیادي براي این موضوع قایل شده و نقش زیادي در ارتقاء رتبه دانشگاه بندي دانشگاه رتبه 

 دارد.  

 يهات یفعال توسعه ي برا يد یکل و  ی اصل يهاستون  از ی کی فناور  يواحدها رشد  مرکز در این راستا 
  کشور  يهادانشگاه ی علم ئتیه ي اعضا و  الن یالتحصفارغ  ،ان یدانشجو توسط بنیان و دانش  فناورانه 

  پنجم  و  چهارم ،سوم نسل يهادانشگاه به  کشور يهادانشگاه  ل یتبد  در  ي د یکل نقش  و  شده  محسوب
در دانشگاه کردستان نیز، این مهم از سه سال قبل و از زمان مدیریت قبلی دانشگاه به طور جدي    .دارد

در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است؛ به طوري که در برنامه استراتژیک دانشگاه توجه زیادي به  
 بنیان در سطوح مختلف دانشگاه شده است.  هاي فناورانه و دانشتوسعه فعالیت 

وجه و تالش مضاعف مدیران عالی فعلی دانشگاه کردستان براي ارتقاء مرکز رشد واحدهاي  علیرغم ت
فناور دانشگاه، این مرکز هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار داشته و با مشکالت و کمبودهاي زیادي  

براي   کند. به عنوان مثال، این مرکز هنوز فاقد فضاي فیزیکی مناسب و شایستهدست و پنجه نرم می 
هاي فناورانه بوده و از نظر نیروي انسانی متخصص نیز با مشکالت جدي مواجه است. به  جذب ایده

اندازي مرکز رشد، با وجود اینکه ریاست محترم دانشگاه و  سال از راه  10عالوه، علیرغم گذشت حدود 
اورانه در سطوح  هاي فنمعاون پژوهش و فناوري ایشان توجه بسیار زیادي به رشد و توسعه فعالیت 

فرهنگی دانشگاه نسل   -دارند، اما به خاطر آثار به جاي مانده از نظام فکري مختلف دانشگاه مبذول می 
اول در سطوح مختلف دانشگاه، این همه توجه، تالش و کوشش براي ارتقاء مرکز رشد، دستاورد  

 رانه در دانشگاه کردستان هستیم.  هاي فناواي نداشته و در واقع هنوز در آغاز راه توسعه فعالیتبرجسته

ها و موانع فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی موجود در دانشگاه از منظر توسعه  علیرغم تمامی نارسایی 
بنیان، با همکاري و حمایت قاطع ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم  هاي فناورانه و دانش فعالیت

بر آن است تا در راستاي برنامه استراتژیک دانشگاه    پژوهش و فناوري، مدیریت فعلی مرکز رشد دانشگاه
هاي  تمام تالش خود را براي توسعه و ارتقاء مرکز رشد به کار گرفته و نقشی فعال در توسعه فعالیت 

 بنیان در دانشگاه داشته باشد. فناورانه و دانش 
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ملکرد مرکز در  است. از نقاط قوت ع  1398روي، مربوط به عملکرد مرکز رشد در سال گزارش پیش 
هاي فعال در  ، تالش جدي مرکز براي توسعه همکاري و ارتباط ارگانیک با سایر مولفه 1398سال 

هاي مفیدي برگزار نمود.  اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان بود و در این راستا اقدامات و برنامه 
رکز رشد و عملیاتی نمودن  آل نیست) براي متر (اگرچه ایده اندازي یک ساختمان مناسبهمچنین راه 

رود  بود. امید آن می  1398برنامه گرنت فناوري در سطح دانشگاه از دیگر اقدامات مفید مرکز در سال 
گیري  بنیان در دانشگاه کردستان رشد چشمهاي فناورانه و دانش اي نه چندان دور، فعالیت که در آینده 

 مطرح کشور در این زمینه گردد.  هايداشته و این دانشگاه تبدیل به یکی از دانشگا

 

 فرزاد اسکندري 

 مدیر مرکز رشد واحدهاي فناور 
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 1398آمار کلی عملکرد مرکز در سال 
 درج شده است.    1398سیماي کلی عملکرد مرکز در سال  1در جدول شماره 

 1398آمار کلی عملکرد مرکز رشد در سال    -1جدول  
 مالحظات مورد ردیف 

 ساعت 45جلسه معادل  17 شوراي مرکز رشدتعداد جلسات  1

2 
هاي بررسی شده در شوراي مرکز  تعداد درخواست 

 رشد
مورد درخواست  4مورد ایده،  17مورد (  27

 مورد پروپوزال گرنت فناوري) 6تسهیالت، 

3 
هاي پذیرفته شده توسط شوراي مرکز تعداد درخواست 

 رشد
درخواست مورد  4مورد ایده،  11مورد ( 18

 مورد پروپوزال گرنت فناوري) 3تسهیالت، 

 هاي رد شده توسط شوراي مرکز رشد تعداد درخواست  4
مورد پروپوزال گرنت   3مورد ایده،  6مورد ( 9

 فناوري)
 مورد 11 هاي فناورانه پذیرفته شده در مرکز تعداد ایده 5

6 
هاي پذیرفته شده در مرکز در مرحله تعداد ایده

 رشدپیش
 مورد 10

 مورد 1 هاي پذیرفته شده در مرکز در مرحله رشدتعداد ایده 7

8 
هاي گرنت فناوري ارسال شده براي تعداد پروپوزال 

 داور
 مورد 11

9 
هاي گرنت فناوري بررسی شده در تعداد پروپوزال 

 شوراي مرکز رشد
مورد توسط داوران و قبل از ورود به  2مورد ( 6

 جلسه شورا رد شد)

10 
هاي گرنت فناوري تأیید شده در تعداد پروپوزال 

 شوراي مرکز رشد و شوراي فناوري
3 

11 
هاي گرنت فناوري رد شده توسط مرکز تعداد پروپوزال 

 رشد
 مورد توسط شورا)  1مورد توسط داوران و  2( 3

12 
هاي گرنت فناوري آماده بررسی در تعداد پروپوزال 

 شوراي مرکز رشد
 مورد 4

13 
تعداد جلسات منتورینگ برگزار شده براي واحدهاي 

 مستقر 
 ساعت 24جلسه معادل  12

 رویداد (آب و گیاهان دارویی) 2 هاي کارآفرینانه برگزار شده توسط مرکزتعداد رویداد 14

15 
هاي آموزشی برگزار شده براي واحدهاي تعداد دوره

 تحت پوشش
 دوره  5

16 
آمده از واحدهاي صنعتی تعداد بازدیدهاي به عمل 

 استان با همکاري سازمان صمت
 هاي استانبازدید از تمام شهرستان 40

17 
ها تعداد جلسات ترویجی برگزار شده در دانشکده

 جهت معرفی مرکز 
 ساعت 10جلسه معادل  5

18 
تعداد جلسات برگزار شده توسط صندوق پژوهش و 

 فناوري استان
 ساعت 75جلسه معادل  25
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 مالحظات مورد ردیف 

19 
تعداد شرکت در جلسات کارگروه ارزیابی پارك علم و 

 فناوري استان کردستان
 ساعت 26معادل  جلسه 13

20 
 500اندازي ساختمان جدید مرکز رشد به مساحت راه

 متر مربع 
 % پیشرفت داشته است  90

 میلیون تومان 850 میزان حمایت مالی جذب شده از بیرون دانشگاه 21

 تعداد تسهیالت اعطا شده به واحدهامیزان و  21
میلیون تومان (دو شرکت از تسهیالت  151

شرکت از  4صندوق پژوهش و فناوري استان و 
 تسهیالت مرکز رشد استفاده نمودند)

22 
کل هزینه مصرف شده توسط مرکز غیر از تسهیالت 

 پرداختی به واحدها و ساختمان جدید مرکز
 ریال 221،087،120

گویا بوده و نیازي به تشریح ندارد. اما مواردي که نیاز به   1برخی از موارد مندرج در جدول شماره  
 شود. توضیحات تکمیلی دارد در ادامه شرح داده می 
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 هاي فناورانهاز منظر جذب ایده 1398عملکرد مرکز در سال 
هاي فناورانه  رسالت اصلی مرکز رشد واحدهاي فناور در حال حاضر، شناسایی، جذب و پرورش ایده

هاي استان کردستان و مزیت رقابتی استان و دانشگاه است. عملکرد مرکز از این منظر  براساس پتانسیل
 نشان داده شده است.   4و    3درج شده است که توضیحات بیشتر در جداول  2در جدول 

 هاي فناورانه ارسال شده به مرکزآمار کلی ایده  - 2  جدول
 در دست بررسی  رد شده  تأیید شده تعداد کل زمینه تخصصی ردیف 

 - - 3 3 کشاورزي 1
 - - 1 1 منابع طبیعی 2
 4 3 2 9 مهندسی 3
 - 2 3 5 علوم 4
 - - - - هنر و معماري 5
 - - - - زبان و ادبیات 6
 3 1 2 6 علوم انسانی 7
 7 6 11 24 کل 8

هاي مختلف به مرکز  ایده در زمینه   24تعداد    1398دهد، در طول سال  نشان می  2همانگونه که جدول  
ایده جدید توسط مرکز   11واصل شده است که پس از طی فرآیند داوري و ارزیابی، در نهایت تعداد 

منابع طبیعی جذب شده است که متناسب  ایده در زمینه کشاورزي و    4پذیرفته شده است. از این تعداد،  
هاي استان کردستان است. تا کنون به این اندازه ایده در بخش کشاورزي و منابع طبیعی  با پتانسیل

هاي  مورد خروجی برنامه   3ایده مذکور،    4جذب مرکز رشد دانشگاه نشده است. الزم به ذکر است که از  
هاي هنر و  گردد که در زمینه . همچنین مالحظه می آپ ویکند برگزار شده در دانشگاه بوداستارت

دهد بایستی در این مورد تالش  اي جذب مرکز نشده است که نشان می معماري، و زبان و ادبیات ایده
ایده در دست بررسی است.   7دهد که در حال حاضر تعداد نشان می  2بیشتري صورت گیرد. جدول 

ا از قبل تعین شده بود و قرار بود تا پایان سال وضعیت آنها  هاي مذکور در شورجدول زمانی بررسی ایده 
جلسات شورا برگزار نگردید    نیز مشخص شود؛ اما متاسفانه به خاطر شیوع بیماري ناشی از ویروس کرونا، 

 و به سال آینده موکول گردید.

داده شده    نمایش  4و    3، در جداول  1398هاي پذیرفته شده در سال  جهت تنویر بیشتر، مشخصات ایده 
 است.
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 98هاي جذب شده جدید در سال  مشخصات ایده - 3جدول  
 چند نفر از دانشگاه کردستان هستند؟ تعداد اعضاء تیم تعداد صاحب ایده ردیف 

 2 3 2 هیئت علمی 1
 17 26 9 غیر هیئت علمی 2
 19 29 11 کل 3

تیم مربوط به اعضاي هیئت    2تیم پذیرفته شده در مرکز، تعداد    11دهد که از میان  نشان می   3جدول  
باشد. یکی از  نفر می 3علمی دانشگاه کردستان بوده که در حال حاضر در مجموع نیروي انسانی آنها 

اي هیئت علمی  هایی که مربوط به اعضهاي همیشگی مرکز رشد دانشگاه این بوده است که تیم نارسایی
هستند تعداد نیروي انسانی آنها خیلی کم است. این موضوع در جلسات بعدي شورا مورد بررسی قرار  

  9تعداد  3خواهد گرفت و تالش خواهد شد تا راهکارهایی براي آن پیدا شود. بر اساس جدول شماره 
  26ر مجموع داراي اند که در حال حاضر دجذب مرکز رشد شده 1398تیم غیر هیئت علمی در سال 

 باشد. نفر عضو هستند که رقم مناسبی می 

 نشان داده شده است. 4هاي پذیرفته شده، در جدول شماره  تر ایدهمشخصات بیشتر و کامل 

 1398ها و واحدهاي فناور پذیرفته شده در مرکز در سال مشخصات هسته  -4جدول  

 ردیف 
نام هسته/ 

 شرکت
 مرحله موضوع ایده نام مدیرعامل

صاحب  
 ایده

1 
سنه بیوتک  

 سبز 
دکتر مراحم 

 آشنگرف
تولید زیست توده مخمري غنی شده با 

 سلنیوم از ضایعات کشاورزي
 علمیهیئت رشدپیش

2 
 پیشگامان

 ورزش  آروین
 محمد ملکی

 شناختی -هاي حرکتی آموزش مهارت 
هاي جدید بازي رویکردورزشی توسط 

 تاکتیکی
 علمیهیئت رشدپیش

3 
اندیشه همیار 

 کارزان 
 میالداحمدي

محتواي آموزشی و  سیستم آنالین تولید
 ویدیویی

 رشدپیش
غیر 

 علمیهیئت

4 
هسته مدیریتی 

 روژمان
 یاسمن دانایی

ریزي برگزاري مدیریت و برنامه
هاي دولتی رویدادهاي مورد نیاز سازمان

 و خصوصی
 رشدپیش

غیر 
 علمیهیئت

 رشدپیش تولید مواد شوینده با پایه گیاهی حمیدحیرایی آکوا  5
غیر 

 علمیهیئت

6 
روژان ویان

 کردستان
عبدالرحمن 

 قادري
 تولید شیر باقال

 
 رشدپیش

غیر 
 علمیهیئت

7 
پروران آبزي 

 دانش گستر
 شادیه مرادي

تمام نر ماهیان  هايتولید جمعیت 
 تزئینی با استفاده از فناوري زیستی

 رشدپیش
غیر 

 علمیهیئت
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 ردیف 
نام هسته/ 

 شرکت
 مرحله موضوع ایده نام مدیرعامل

صاحب  
 ایده

 سالمت پژوهان 8
سینا لطف اهللا 

 نژادیان

تهیه دستگاهی جهت آنالیز بیوشیمیایی 
ادرار قابل استفاده براي مصارف 

 آزمایشگاهی و خانگی
 رشد

غیر 
 علمیهیئت

 ئاورز 9
 کژال 

 احمد نژاد
کنترلر شیربرقی آب طراحی و ساخت 

 درصدي با حالت کنترل از راه دور
 رشدپیش

غیر 
 علمیهیئت

10 
پردازان آب ایده

 صنعت 
 افشین نادري

  هیتصف يبرا کلونیدروسیدستگاه ه دیتول
 یپساب صنعت

 رشدپیش
غیر 

 علمیهیئت

11 
آوان آوازه  

 رهاب
 محمد امانی

طراحی و ساخت آبپاش با قابلیت تغییر 
 ویه پاششقطر نازل و زا

 رشدپیش
غیر 

 علمیهیئت

آپ  هاي استارتاز خروجی   11الی    9هاي  هاي ردیفاین است که ایده   4نکته قابل ذکر از جدول شماره  
   در دانشگاه برگزار گردید.   1398ویکند آب بود که در سال  
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 هاي گرنت فناوريعملکرد مرکز رشد در زمینه جذب پروپوزال
هاي جدید مرکز رشد دانشگاه، تصویب برنامه گرنت فناوري و عملیاتی کردن آن در  یکی از فعالیت 

جلسه معرفی گرنت فناوري    5آمده است، مرکز رشد تعداد    1سطح دانشگاه بود. همانگونه که در جدول  
نمود تا اعضاي    هاي کشاورزي، منابع طبیعی، علوم، هنر و معماري، و علوم انسانی برگزار را در دانشکده 

یق وقت و فشردگی  ضهاي فوق با برنامه گرنت فناوري آشنا شوند. به دلیل هیئت علمی دانشکده 
هاي مهندسی و زبان و ادبیات جلسه معرفی  ها، در دانشکده ها و نیز عدم استقبال برخی دانشکدهفعالیت

ار خواهد شد. خالصه عملکرد  برنامه گرنت فناوري برگزار نگردید که در صورت نیاز درسال آتی برگز
 آمده است. 5مرکز از منظر برنامه گرنت فناوري در جدول 

 هاي گرنت فناوري آمار کلی پروپوزال  - 5جدول  
 مجموع در دست بررسی  رد شده  تأیید شده دانشکده
 6 4 1 1 کشاورزي

 3 - 1 2 منابع طبیعی
 1 - 1 - مهندسی

 - - - - علوم
 - - - - هنر و معماري
 - - - - زبان و ادبیات
 1 1 - - علوم انسانی

 11 5 3 3 کل
 

پروپوزال گرنت فناوري به مرکز رشد واصل شده   11تعداد  1398دهد که در سال نشان می  5جدول 
مورد    3پروپوزال مورد ارزیابی قطعی قرار گرفته است که در نهایت تعداد   6است که از این آمار، تعداد 

دهد که  مورد نیز رد شده است. جدول نشان می  3مرکز رشد تصویب شده و تعداد توسط شوراي 
  5هاي کشاورزي و منابع طبیعی هستند. همچنین تعداد  هاي تصویب شده مربوط به دانشکده پروپوزال 

پروپوزال آماده بررسی در شوراي مرکز رشد بود که به دلیل بیماري کرونا و ملغی شدن جلسات شورا،  
 موکول گردید.  1399به سال  
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 آپ ویکند) برگزار شدهرویدادهاي کارآفرینانه (استارت
با همکاري مرکز نوآوري و پارك علم و فناوري   1398در راستاي برنامه استراتژیک دانشگاه، در سال 

آپ ویکند در زمینه آب و گیاهان دارویی برگزار گردید که مشخصات کلی  برنامه استارت   2استان، تعداد  
 نمایش داده شده است.   6ا در جدول شماره  آنه

 آپ ویکند) برگزار شده توسط مرکز(استارت  هاي کارآفرینانهآمار رویداد - 6جدول  

 نام رویداد
تعداد 
شرکت  
 کننده

محل 
 برگزاري

 برگزار کنندگان
هزینه  

برگزاري 
 (تومان)

خروجی  
 رویداد

آپ استارت 
 ویکند ئاو

73 
مرکز نوآوري 

 دانشگاه
رشد، مرکز نوآوري، مرکز 

 پارك علم و فناوري
000/300/41 

تیم جذب  3
مرکز رشد 

 دانشگاه شدند
آپ استارت 

ویکند گیاهان 
 دارویی

66 
پارك علم و 

فناوري 
 استان 

مرکز رشد، مرکز نوآوري، 
پارك علم و فناوري، 

 کاربردي -دانشگاه علمی
000/000/53 

هنوز تیمی 
جذب نشده 

 است 
اند که  نفر در دو برنامه فوق شرکت کرده  139دهد که تعداد نشان می  6جدول هاي مندرج در داده 

هاي کشاورزي دانشگاه کردستان  آنها از دانشجویان رشته  % 70هاي به عمل آمده، حدود طبق بررسی 
نامه کارشناسی ارشد، اثربخشی این دو برنامه در دست مطالعه است.  اکنون در قالب یک پایانبودند. هم 

اند که  تیم جذب مرکز رشد دانشگاه شده 3آپ ویکند آب بیانگر آن است که از برنامه استارت  6 جدول
) ذکر شده است. از آنجا که قبالً  4جدول  11الی   9هاي (ردیف  4مشخصات آنها قبالً در جدول شماره 

معاونت   گزارش مبسوط دو برنامه فوق به صورت رسمی به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و
فناوري ریاست جمهوري ارسال شده است، از ذکر توضیحات بیشتر در این زمینه خودداري   -علمی

 گردد. می 
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 هاي آموزشی برگزار شده براي واحدهاي تحت پوششدوره
دوره آموزشی براي    5تعداد    1398با همکاري و مساعدت پارك علم و فناوري استان کردستان، در سال  

هر دو سازمان (پارك علم و فناوري استان و مرکز رشد دانشگاه کردستان)   واحدهاي تحت پوشش 
 برگزار گردید که خالصه آنها در جدول قید شده است.

 هاي آموزشی برگزار شده براي واحدهاي تحت پوششآمار دوره - 7جدول  

 محل برگزاري نام دوره ردیف 
تاریخ برگزاري و 

 طول دوره

 ایران (از ایده تا بازار)تجاري سازي موفق در  1
پارك علم و فناوري 

 کردستان
 یک روزه –12/6/98

 برندسازي 2
پارك علم و فناوري 

 کردستان
 یک روزه –12/6/98

3 
آشنایی با فرآیندهاي ارزیابی و برنامه هاي حمایتی از 

 هاي دانش بنیانشرکت
پارك علم و فناوري 

 کردستان
 یک روزه - 20/8/98

 کسب و کارخلق بوم مدل  4
پارك علم و فناوري 

 کردستان
 یک روزه - 13/9/98

 هاي دانش بنیانتکالیف مالی و مالیاتی شرکت 5
پارك علم و فناوري 

 کردستان
 یک روزه– 20/11/98

 

هاي ، عدم مشارکت فعاالنه واحدهاي تحت پوشش در برنامه 1398قاط ضعف مرکز رشد در سال  نیکی از  
هاي فوق نشان  متأسفانه واحدهاي فعلی مستقر در مرکز رشد عالقه چندانی به دوره آموزشی مرکز بود.  

% از واحدهاي   15% بود. به این معنی که تنها  15هاي فوق حدود ندادند و نرخ مشارکت آنها در دوره 
  ها شرکت نمودند. از طرفی به دلیل نبود کارشناس نظارت و ارزیابیمستقر در مرکز در هریک از دوره 

واحدهاي    1398فعال و مجرب در مرکز، و از طرف دیگر به دلیل مشغله بسیار زیاد مدیر مرکز، در سال  
تحت پوشش به طور جدي و منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار نگرفتند که یکی از نقاط ضعف مرکز در  

 بود.  1398سال 
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 ساخت فضاي اداري جدید براي مرکز رشد
هاي بسیار  ي فیزیکی مناسب براي مرکز رشد دانشگاه، پس از کش و قوس با توجه به کمبود شدید فضا

هاي دانشکده مهندسی و اختصاص آن به مرکز رشد دانشگاه شروع  باالخره پروژه بازسازي یکی از سوله 
ماه به طول انجامید و باالخره در اواسط آبان ماه   16ها و پیگیري براي این موضع بیش از شد. تالش 

واحد    13ي سوله مذکور شروع گردید. ساختمان جدید در دو طبقه ساخته شده و ظرفیت  بازساز  1398
  7واحد کارگاهی، و در طبقه دوم تعداد  4واحد آزمایشگاهی و  2فناور را دارد. در طبقه همکف تعداد 

هاي  هاي ایشان و نیز تالش واحد دفتري تعبیه شده است. با حمایت ریاست محترم دانشگاه و پیگیري 
مدیر مرکز رشد، بودجه بازسازي و تجهیز ساختمان فوق کالً از طریق معاونت علمی فناوري ریاست  

میلیون تومان آن   400میلیون تومان است. تا کنون مبلغ  800جمهوري تأمین گردید که مبلغ آن 
میلیون تومان باقیمانده ادامه دارد. ساختمان مذکور   300جذب شده و پیگیري براي جذب مبلغ 

% پیشرفت داشته است که به خاطر شیوع ویروس کرونا روند ساخت آن در یک   90اکنون حدود هم
ماه اخیر مقداري کند شده است. درصورتی که مشکل خاصی پیش نیاید، ساختمان فوق تا اویل  

 اردیبهشت به طور کامل قابل اسکان خواهد بود.  

  



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  فناور يمرکز رشد واحدها

 
 

 38 

 میزان حمایت مالی جذب شده از بیرون دانشگاه
هاي مختلف مرکز رشد، تالش بسیاري صورت گرفت تا از نهادهاي  به منظور اجراي برنامه   1398ال  در س 

نامه با  هاي فوق، انعقاد یک تفاهم بیرون از دانشگاه بودجه و کمک مالی جذب مرکز شود. نتیجه تالش 
نامه  تفاهم میلیون، پیگیري به منظور انعقاد یک  500معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري به مبلغ 

میلیون تومان    150میلیون با معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري، دریافت مبلغ    300جدید به مبلغ  
میلیون تومان حمایت مالی از جانب   50ریزي امور فناوري وزارت عتف و نیز مبلغ  حمایت از دفتر برنامه 

ري دانشگاه انجام شد.  هاي صنعتی استان بود که مورد آخري با همکاري مرکز نوآوشرکت شهرك 
 آمده است. 8هاي مالی جذب شده توسط مرکز رشد دانشگاه در جدول خالصه حمایت 

 میزان حمایت مالی جذب شده از بیرون دانشگاه  - 8جدول  

 منبع حمایت ردیف 
مبلغ (میلیون 

 تومان)
 وضعیت جذب

1 
معاونت علمی و فناوري ریاست 

 جمهوري 
 دانشگاهواریز شده به حساب  500

2 
معاونت علمی و فناوري ریاست 

 جمهوري 
 در آستانه عقد قرارداد 300

3 
ریزي امور فناوري دفتر برنامه

 وزارت عتف 
 واریز شده به حساب دانشگاه 150

 50 هاي صنعتی استانشرکت شهرك  4
به صورت مشترك با مرکز نوآوري 

 جذب شد

 جمع کل 5
(یک میلیارد 1000

 تومان)
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 :1398دستاوردهاي مرکز در سال 
 ذکر شده است. 9در جدول   1398دستاوردهاي مرکز رشد در سال 

 1398دستاوردهاي مرکز در سال    - 9جدول  
 توضیحات تعداد دستاورد  ردیف 

1 
بنیان دریافت تعداد مجوزهاي دانش

 شده
 صفر مورد 

مورد اقدام گردید اما موفقیتی حاصل  3در 
 نشد

 ریتاردر هیدرولیکی (رامیار زندسلیمی) یک مورد اختراعات دریافت شدهتعداد ثبت  2

3 
تعداد محصوالت تولید شده توسط 

 واحدها و مشخصات آنها
 مورد 3

آموزشی مقطع دبستان افزار کمک نرم
 (نفیسه ایمانیان)

 پارتیشن سبز متحرك (عبدالباسط عزیزي)
سیستم حضور و غیاب تحت وب (محمد 

 مدي)رزاقی و ایوب مح

4 
تعداد قراردادهاي منعقد شده توسط 

 واحدها
مورد در حال  1

 انعقاد
 پارتیشن سبز متحرك (عبدالباسط عزیزي)

 
چندان قابل توجه نبوده   1398دهد که دستاوردهاي مرکز رشد دانشگاه در سال نشان می  9جدول 

هاي جذب شده  پایین اکثر ایده است. دالیل زیادي در این زمینه اثرگذار بوده است: ازجمله، کیفیت 
هاي هریک از واحدهاي فناور تحت پوشش، عدم پیگیري و نظارت  قبلی، نامناسب بودن ترکیب تیم 

تر توسط مرکز رشد دانشگاه. یقیناً این سطح ضعیف دستاورد قابل قبول نبوده و تالش  بیشتر و دقیق 
 اي صورت گیرد. از این نظر پیشرفت قابل مالحظه   1399خواهد شد تا در سال 
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 1398سایر فعالیتهاي مرکز در سال 
ها و نیز به روز  نامهها و آیین ، نداشتن برخی فرم 1397هاي مرکز رشد دانشگاه تا سال یکی از نارسایی 

ها نامه تعدادي از آیین   1398هاي جاري مرکز بود. بر این اساس در طول سال  نامه نبودن بسیاري از آیین 
 تدوین یا اصالح گردید.   10جدول ها به شرح و فرم 

 1398هاي تدوین شده یا اصالح شده در سال  ها و فرمنامهآیین - 10جدول  
 توضیحات نامه، فرم یا دستورالعملنام آیین ردیف 

1 
تدوین شرح وظایف براي کارشناسان مرکز (کارشناس پذیرش و جذب، کارشناس نظارت و 

 ارزیابی)
 تدوین

 اصالح کلی رشد و رشدفرمهاي پذیرش مراحل پیشاصالح  2
 اصالح کلی ها توسط داوران هاي ارزیابی ایدهاصالح فرم 3
 تدوین هاي ارزیابی ایده براي اعضاء شوراي مرکز رشدتدوین فرم 4
 اصالح کلی اي واحدهاي مستقر در مرکزاصالح فرمهاي ارزیابی عملکرد دوره 5
 تدوین نامه گرنت فناوريآیینتدوین و تصویب  6
 تدوین نامه گرنت فناورينامه اجرایی آیینتدوین و تصویب شیوه 7
 تدوین تدوین و تصویب فرمت پروپوزال گرنت فناوري 8
 تدوین تدوین و تصویب فرم داوري پروپوزال گرنت فناوري توسط داور 9

10 
پروپوزال گرنت فناوري توسط اعضاء شوراي مرکز تدوین و تصویب فرم داوري و ارزیابی 

 رشد
 تدوین

 تدوین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی به صنعتتدوین دستورالعمل اجرایی آیین  11

12 
هاي فناورانه اعضاي هیئت علمی (مکمل تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات فعالیت

 و پیشنهاد آن به هیئت ممیزه دانشگاهارتقاء اعضاي هیئت علمی)  5ظرفیت ماده 
 تدوین

نامه، فرم یا دستورالعمل توسط  آیین  9تعداد  1398دهد، در سال نشان می  10همانگونه که جدول 
مورد از فرمهاي موجود    3گیر بود. همچنین تعداد  مرکز رشد دانشگاه تدوین گردیده است که بسیار وقت 

بازنگري قرار گرفت. به دلیل نبود کارشناس فنی متخصص در    در مرکز رشد به طور کلی مورد اصالح و
 مرکز رشد، تمامی موارد فوق توسط مدیر مرکز انجام گردید. 

هاي موجود در مرکز رشد دانشگاه به طور کلی مورد بازنگري قرار  نامههمچنین الزم است سایر آیین
اطر نبود کارشناس فنی متخصص در  گیرد. به دلیل کمبود وقت و مشغله زیاد مدیر مرکز و نیز به خ

پذیر نبود و یقیناً  امکان  1398هاي مرکز رشد در سال نامهامور مرکز رشد، اصالح و بازنگري همه آیین 
 این مهم نیز انجام خواهد شد. 1399در سال 
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 بنديجمع
بسیاري که از  علیرغم تالشهاي  1398دهد که در طول سال موارد مندرج در صفحات قبل نشان می 

سوي مرکز رشد صورت گرفته است، اما حقیقتاً دستاوردهاي مرکز قابل مالحظه نبوده و این یک نقطه  
هاي تحت پوشش، که عبارت  ضعف قابل توجه است. با توجه به رسالت اصلی مرکز رشد در قبال شرکت 

)کسب تعداد  3شش؛ بنیان توسط واحدهاي تحت پو)اخذ مجوز دانش 2)موفق نمودن آنها؛ 1است از: 
)کسب درآمد براي  5)کسب درآمد توسط واحدهاي تحت پوشش؛ و 4ثبت اختراعات معتبر بیشتر؛ 

هاي زیادي  دانشگاه، متأسفانه علیرغم اینکه زحمات بسیار زیادي توسط مرکز رشد کشیده شد و تالش 
دالیل زیادي در  مورد فوق، مرکز رشد دستاورد چندانی نداشت.  5صورت گرفت، اما در هیچ یک از 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: گیري این ضعف عملکرد نقش دارد که می شکل

مبنی بر لغو مجوز   1396الی  1394هاي الف) به دلیل فشارهاي وارده از سوي وزارت عتف در سال
  مرکز رشد دانشگاه، مدیر وقت مرکز رشد مجبور شد به هر ترتیبی شده تعدادي تیم جذب مرکز کند. 

هاي جذب شده در آن  این موضوع باعث گردید تا کمیت فداي کیفیت گردد و در نتیجه بسیاري از ایده 
اکنون نیز در مرکز مستقر هستند) از کیفیت چندانی برخوردار نبودند. مرکز تالش  سالیان (که هم 

ي از آنان  بسیاري نمود تا واحدهاي کنونی به تحرك در آمده و به سمت جلو حرکت کنند، اما بسیار
واحد   4با تعداد  1398توانایی و انگیزه و تعهد این کار را نداشتند. به همین حاطر در اسفند ماه سال 

 هاي تحت پوشش فسخ قرارداد صورت گرفت. از شرکت 

هاي  ب) فضاي فیزیکی کنونی مرکز رشد دانشگاه مطلقاً از جذابیت الزم براي مخاطبان و صاحبان ایده
ر نبوده و اکثراً تمایل چندانی به جذب در مرکز رشد فعلی ندارند. این موضوع از همان  فناورانه برخوردا

وجود داشته و هیچگاه مرکز رشد دانشگاه فضاي   1389اندازي مرکز رشد دانشگاه در سال روز اول راه 
،  فیزیکی مناسب و جذاب در اختیار نداشته است. در نتیجه در کل دوران فعالیت مرکز رشد دانشگاه

 تعدادي معدود ایده مناسب جذب مرکز رشد دانشگاه شده است.  

ج) مرکز رشد دانشگاه هیچگاه کارشناس فنی و متخصص نداشته است و همواره با کمبود مواجه بوده  
هاي مرکز  است. تا زمانی که این مشکل حل نگردد، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. حجم فعالیت

هاي صفحات قبل خود بیانگر این موضوع است). مدیر مرکز به تنهایی  رشد بسیار زیاد است (نوشته 
هاي مرکز رشد براي یک نفر  توانایی اصالح همه امور را نخواهد داشت و مدیریت موثر همه ابعاد فعالیت 

کاري  پذیر نیست. در نتیجه با اینکه اینجانب تالش بسیار زیاد کردم و مطلقاً کم مدیر به تنهایی امکان 
 اهی نکردم، اما توفیق چندانی به دست نیاوردم. و کوت
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هاي بعدي، روند توسعه کمی و کیفی مرکز رشد دانشگاه به شکل  رود در سالدر پایان امید آن می 
بنیان  هاي فناورانه و دانش اي مثبت بوده و مرکز بتواند نقش فعال خود را در توسعه فعالیت فزاینده 

 ن شکل ممکن ایفا نماید.یالتحصیالن و اعضاء هیئت علمی دانشگاه به بهترفارغ دانشجویان،  
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 :الف: دوره هاي برگزار شده براي صنعت
 نفر.  145دوره جهت  4جمعا  شاخه طیور شرکت شهرك هاي صنعتی : .1

 نفر(در حال برگزاري)  160جمعا براي  دوره 4ساختمانی . شاخه مصالح 2
 نفر  40.کانون کارشناسان رسمی دادگستري 3
 نفر  1200دوره براي   42جمعا  نظام مهندسی ساختمان . سازمان4
 

 ب: بازدید هاي علمی 
 بازدید خارج از استان صورت گرفت. 4بازدید داخل استان و   56بازدید علمی که  60جمعا 

 
 دها و گرانت هاي بین المللی: ج: قراردا

 مورد منعقد شده، در جریان و یا خاتمه یافته  18جمعا 
 

 د: سمینارها وبرنامه اي مشترك: 
همایش بزرگ کارادي در هفته جهانی کارآفرینی: با حضور کارآفرینان برجسته کشوري و اعضاي  

 کارآفرینی دانشگاه تهران اکوسیستم کارآفرینی استان کردستان و همکاري دانشکده 
 

 : 98ه: تفاهم نامه هاي مشترك منعقد شده در سال  
.  3.سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان کردستان 2. شهرداري و شوراي اسالمی شهر سنندج 1

. شرکت آب و فاضالب  5.شرکت شهرکهاي صنعتی استان کردستان  4سازمان نظام مهندسی ساختمان  
 . صداوسیماي مرکز کردستان7کل منابع طبیعی استان کردستان  . اداره 6استان کردستان  

 
 و: دوره هاي برگزار شده مهارتی فنی حرفه اي ویژه دانشجویان : 

 نفر از دانشجویان  1232دوره براي  59جمعا تعداد 
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 مقدمه
حضور معاونت فناوري ریاست جمهوري  با  1397مرکز نوآوري دانشگاه کردستان که در آبان ماه سال 

زایی با محوریت دانشجویان،  افتتاح گردید، با تدوین برنامه فشرده کاربردي در رابطه با نوآوري و اشتغال 
سازي نوآوري و  سازي و پیاده هاي نوین پژوهش، آموزش، فرهنگ کارگیري شیوه همواره در پی به 

ري به بیان خالصه شامل برگزاري رویدادهاي نوآورانه  هاي مرکز نوآواشتغالزایی بوده است. فعالیت
پردازي براي حل مشکالت  زایی یا استارتاپ ویکند سفارشی شده، برگزاري رویدادهاي ایده اشتغال

هاي هاي فرهنگی و آموزشی و برگزاري کارگاه نهادهاي برون دانشگاهی و ایجاد اشتغال، انجام فعالیت 
ل است. این مرکز براي پیشبرد صحیح اهداف و توسعه به هنگام  فشرده مستقیما مرتبط با اشتغا

هاي مختلف و بخش خصوصی  ها، از حضور یک شوراي توانمند با حضور نمایندگان دانشکده فعالیت
برد. بیشینه تالش مرکز نوآوري در آغاز به کار، شناساندن خود به اقشار مختلف درون و  مؤثر بهره می 

ي با نهادهاي مختلف همکار، براي ایجاد جایگاه مناسب در سطح استان بوده  سازبرون دانشگاه و شبکه 
هاي یکساله  است. این گزارش که با ترتیب زمانی و به صورت مصور تهیه شده است، حاصل فعالیت

مرکز نوآوري دانشگاه کردستان در راستاي برنامه اعالم شده به معاونت فناوري ریاست جمهوري و  
 دانشگاه است.  برنامه استراتژیک
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 هاي مرکز نوآوريمروري بر فعالیت 
روندهاي مختلفی در مرکز نوآوري دانشگاه کردستان در حال اجراست که در ادامه به صورت خالصه به  

 ها پرداخته خواهد شد:مهمترین آن 
 

 ها. پذیرش و حمایت از ایده 1

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

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

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

آتیه  نوآوري دانشگاه و دعوت از متخصصین احتمالی، نسبت به خوش 
 رسانی شود. بودن آن تصمیم صحیح گرفته و به ایده دهنده اطالع 

هاي  ي فرد ایده دهنده، به آموزش سپس بر اساس هدف و برنامه 
ي تدوین طرح کسب و کار مرتبط با  ایده یا نحوه موردي مانند ثبت 

گذار مرتبط یا ... اقدام  آن یا ارتباط دادن فرد مورد نظر به سرمایه 
 خواهد شد.

ها کوتاه باشد و به مرکز رشد دانشگاه معرفی شوند و در  تالش مرکز بیشتر بر آن است که استقرار تیم 
بتواند از فضا کاري اشتراکی موجود، بیشترین بهره را  رشد را ایفا کند. تا واقع یک نقش شبیه به پیش 

 ببرد. 
 

 آپ ویکند مسأله محور . برگزاري استارت 2

آفرینی مداوم از سوي دانشگاه کردستان، اکنون نهادهاي  رسانی و فرهنگ خوشبختانه به دلیل اطالع 
هاي خود از طریق  آپ ویکندهاي مسأله محور به منظور رفع نیازدرون استانی براي برگزاري استارت

نمایند و درخواست همکاري هاي خالق، به مرکز نوآوري دانشگاه کردستان مراجعه می افراد و شرکت 
در برگزاري رویدادي کارآفرینانه و سهیم شدن در خروجی احتمالی آن دارند. روند کار به صورت خالصه  

 به شرح زیر است:
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 ار کار هاي مستقیما مرتبط با باز. برگزاري دوره 3

اي عملی  یکی از اهداف مرکز نوآوري دانشگاه کردستان، توانمندسازي سریع افراد راغب به فعالیت حرفه 
است. در این راستا و فقط با شرط عملی بودن و مستقیما مرتبط بودن با بازار کار، فراخوان مرتبط  

راه با فراهم کردن  صورت گرفته و مربیان با تجربه انتخاب شده و کارگاه کوتاه مدت عملی هم
رسانی مناسب به مخاطب مستقیم صورت  شود و اطالع نیازهاي اجراي کارگاه، تدارك دیده می پیش

 شود. هاي بهتر، ارزیابی می گیرد و خروجی دوره نیز براي برگزاري می 
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 هاي انجام شدهگزارش زمانی فعالیت
 

 98اردیبهشت  تاریخ: UX/UIعنوان رویداد: کارگاه رابط کاربري  1شماره فعالیت: 
نویسان به بازار کار و مشتري، با به منظور تکمیل حلقه مفقوده اتصال مهارت برنامه این کارگاه شرح مختصر 

 با و نوآوري مرکز محل در دانشگاه کامپیوتر انجمن همکاري با تهیه محصول کاربرپسند بود.
. مدرس کارگاه نفر از عالقمندان حوزه طراحی وب و اپلیکیشن برگزار گردید 40 از بیش حضور

لو داراي تجربه عملی و نمونه کارهاي مختلف بود و نظرسنجی انتهاي  آقاي سیدمحمد فتحی
 کارگاه حاکی از رضایت شرکت کنندگان بود.

 تصاویر
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 98تاریخ: خرداد  نوآوري در فراگیري زبان انگلیسیعنوان رویداد: کارگاه  2شماره فعالیت: 

ریزي شده خود مرکز نوآروي دانشگاه کردستان با توجه به اهداف عملیاتی و از پیش برنامه شرح مختصر 
در راستاي ارتقاي سطح علمی و تجربی دانشجویان و عالقمندان حوزه کسب و کار و در 

اقشار مختلف و نیز رفع مشکالت و موانع دستیابی راستاي بهبود فرهنگ کارآفرینی در بین  
با همفکري   98به بازارهاي کسب و کار و آموزش علمی به این متقاضایان در خرداد ماه سال  

شوراي نوآوري دانشگاه و در جهت رفع مشکالت دانشجویان در زمینه هاي علمی و 
گاهی را تحت عنوان  تحقیقاتی و نیز آموزش تامین محتوا به عالقمندان این حوزه کار

اشتباهات رایج در مقاله نویسی به زبان انگلیسی را در محل مرکز نوآوري دانشگاه با حضور 
 نفر از عالقمندان این حوزه برگزار نمود.  30حدود 

 تصاویر

  
 

عنوان رویداد: سخنرانی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در  3شماره فعالیت: 
 مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آنزمینه معرفی 

 98تاریخ: خرداد 

رسانی قبلی، در دانشکده علوم عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
انسانی و اجتماعی دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي 

در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با .ار گردیدمند برگزکلیه دانشجویان و اساتید عالقه
فعالیت هاي مرکز نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به 
پاسخگویی به این عزیزان پرداختند. ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات 

 .و نیز پوستر شرح وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید
 تصاویر
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عنوان رویداد: سخنرانی در دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی  4شماره فعالیت: 
 در زمینه معرفی مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آن

 98تاریخ: خرداد 

رسانی قبلی، در دانشکده ادبیات عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
زبانهاي خارجی دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي و 

مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با کلیه دانشجویان و اساتید عالقه
فعالیت هاي مرکز نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به 

عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات پاسخگویی به این  
 و نیز پوستر شرح وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.

 تصاویر

 
 

عنوان رویداد: سخنرانی در دانشکده علوم پایه در زمینه معرفی مرکز  5شماره فعالیت: 
 نوآوري، اهداف و امکانات آن

 98تاریخ: خرداد 

رسانی قبلی، در دانشکده علوم عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
پایه دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي کلیه دانشجویان  

مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با فعالیت هاي مرکز و اساتید عالقه
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نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به پاسخگویی به این 
عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات و نیز پوستر شرح 

 وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.
 تصاویر

 
 
 
 
 
 
 

ر دانشکده هنر و معماري در زمینه معرفی عنوان رویداد: سخنرانی د 6شماره فعالیت: 
 مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آن

 03/98تاریخ:

رسانی قبلی، در دانشکده هنر و عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
معماري دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي کلیه 

مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با فعالیت دانشجویان و اساتید عالقه
هاي مرکز نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به پاسخگویی 
به این عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات و نیز پوستر  

 یف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.شرح وظا



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  ي مرکز نوآور

 
 

 53 

 تصاویر

 
 

عنوان رویداد: سخنرانی در دانشکده فنی و مهندسی در زمینه  7شماره فعالیت: 
 معرفی مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آن

 98تاریخ: خرداد 

دانشکده مهندسی رسانی قبلی، در  عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي کلیه دانشجویان و 

مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با فعالیت هاي مرکز اساتید عالقه
 نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به پاسخگویی به این
عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات و نیز پوستر شرح 

 وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.
 تصاویر
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عنوان رویداد: سخنرانی در دانشکده کشاورزي در زمینه معرفی  8شماره فعالیت: 
 مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آن

 03/98تاریخ:

رسانی قبلی، در دانشکده کشاورزي عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي کلیه دانشجویان و 

فعالیت هاي مرکز مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با اساتید عالقه
نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به پاسخگویی به این 
عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات و نیز پوستر شرح  

 وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.
 تصاویر

 

 
 

رویداد: سخنرانی در دانشکده علوم پایه در زمینه معرفی مرکز عنوان   9شماره فعالیت: 
 نوآوري، اهداف و امکانات آن

 03/98تاریخ:

رسانی قبلی، در دانشکده منابع عحسب دستور معاونت محترم پژوهشی با هماهنگی و اطال شرح مختصر 
کلیه طبیعی دانشگاه، سمیناري براي معرفی مرکزنوآوري، رسالت و امکانات آن براي 

مند برگزار گردید. در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی با فعالیت دانشجویان و اساتید عالقه
هاي مرکز نوآوري دانشگاه به بیان سواالت خود پرداخته که مدیر مرکز نوآوري به پاسخگویی 
به این عزیزان پرداختند.ضمنا در این جلسه فرم هایی جهت دریافت نقطه نظرات و نیز پوستر  

 ح وظایف مرکز در بین حاضرین توزیع گردید.شر
 تصاویر
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هاي نوین ایجاد پردازي و سمینار فرصتعنوان رویداد: کارگاه ایده 10شماره فعالیت: 
 کسب و کار در حوزه آب

 10/04/98تاریخ:

گیري و رسانی و شکلاطالعآپ ویکند حوزه آب در رویداد استارتبا توجه به اهمیت پیش شرح مختصر 
هاي اولیه، تالش شد تا از سخنرانان مرتبط توانمند با تجربه در این زمینه آوري ایدهجمع 
گیري شود و عالوه بر آن، براي افرادي که براي بار نخست در چنین رویدادهایی شرکت بهره
ي برگزاري و فرایند کنند، به تفصیل توسط مجري مراسم، با جزییات، درباره مراحل و نحوهمی

رویداد به شرح زیر  هاي ارائه شده در پیشاجراي رویداد توضیح داده شد. عناوین سخنرانی
 اعالم شده بود:

 چیستی و نحوه ارائه موفق ایده
 هاي عملی موفق در حیطه آب تجربیات و ایده

فت و در فرم نظرسنجی پیش رویداد نیز قبل از جلسه با همفکري برگزار کنندگان شکل گر
حین جلسه به همه شرکت کنندگان داده شد و نظرات ایشان پس از مراسم، گردآوري و 

 بررسی گردید.
 تصاویر

 
 
 

-20-19تاریخ: استارت آپ ویکند ئاو عنوان رویداد: 11شماره فعالیت: 
21/04/98 

هاي مرتبط با آن، از اهداف اصلی مراکز رشد و نوآوري دانشگاه کردستان زایی و فعالیتاشتغال شرح مختصر 
هاي هاي “کشت و کال“ و “مریشک“ در حیطه آپ ویکنداست. تجربه موفق برگزاري استارت
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هاي تعیین حوزه آب براي برگزاري  زمینهسنجی استانی، پیشکشاورزي و طیور و اولویت 
 زایی حوزه آب در دانشگاه کردستان شد.نه اشتغال رویداد نوآورا

شناسی و بازنگري کارگروهی و هماهنگی به دست آمده از رویدادهاي پیشین به همراه آسیب 
هاي اجرایی به درستی شکل بگیرند، فضاي مورد ها، سبب شد تا در زمان کوتاهی، تیمروش

امکان میسر شود و رویداد موفق نظر آماده شود، روندها تعریف شود، تأمین مالی در حد 
دیگري با کمک اعضاي هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان و سایر همکاران 

 داخل و خارج دانشگاه برگزار گردد.
هاي دراین مستند تالش بر آن بوده است تا ضمن رعایت اختصار، به مهمترین فعالیت

ه آب استان کردستان” و فرایند اجرایی آن زایی حوزي ”رویداد نوآورانه اشتغالدهندهشکل
 پرداخته شود. 

 تصاویر

 
 

 29/07/98تاریخ: آموزي نوآوري عنوان رویداد: مسابقه فیلم 12شماره فعالیت: 
مرکز نوآوري دانشگاه کردستان در راستاي اهداف از پیش تعریف شده خود و براساس برنامه  شرح مختصر 

استراتژیک دانشگاه در مهر ماه سال جاري و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها با ایجاد خالقیت 
در آموزش تئوري کسب و کار و ایجاد انگیزه اشتغال زایی در دانشجویان و مخاطبان این حوزه 
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ي برگزاري مسابقات روتین کتاب خوانی و ...اقدام به برگزاري مسابقه فیلم آموزي تحت به جا
نمود که با استقبال  "راز ثروتمندترین سرمایه گذار قرن بیستم( وارن بافت)  "عنوان 

نفر از عالقمندان این مسابقه در محل مرکز  30دانشجویان مواجه گردید و با شرکت تعداد 
گزار گردید.الزم به ذکر است در این رویداد براي جذب دانشجویان نوآوري دانشگاه بر

جدیدالورود و ایجاد انگیزه و خالقیت در همین ابتداي ورود به دانشگاه ثبت نام براي این افراد 
 را رایگان اعالم نموده و هیچگونه محدودیتی براي آنان قائل نگردید

 تصاویر
 

 
 30/07/98تاریخ: رویداد: سمینار نوآوري اشتغال در حیطه گیاهان داروییعنوان  13شماره فعالیت: 

سخنرانی مدیر مرکز نوآوري براي آشنایی با مرکز نوآوري دانشگاه کردستان و به عنوان  شرح مختصر 
 اپ ویکند گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي استانرویداد اول استارتپیش

 تصاویر
 

 
 

 25/08/98تاریخ: عنوان رویداد: مسابقه کتابخوانی نوآوري  14شماره فعالیت: 
مرکز نوآوري دانشگاه با همکاري کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه و به مناسبت هفته  شرح مختصر 

کتاب خوانی و در راستاي جذب مخاطب و تشویق دانشجویان و عالقمندان به حوزه کسب و 
آبان ماه اقدام به برگزراي مسابقه اي  25کار به خواندن و مطالعه تجربیات افراد موفق در 

نمود.این مسابقه با هدف شناخت  "شناخت دره سیلیکون "ابقه کتابخوانی تحت عنوان مس
مخاطب از دره سلیکون که مهد نوآوري در جهان می باشد برگزار شد و تالش شد که شرکت 
کنندگان با مطالعه دقیق این کتاب عالوه بر ایجاد انگیزه جهت کارآفرینی با روشهاي مختلف 

ن مسابقه با استقبال خوب دانشجویان و افراد غیر دانشگاهی و ایده پردازي نیز آشنا شوند. ای
حتی تعدادي از دانش آموزان دوره هاي متوسطه مواجه شد و به نفرات برتر این مسابقه از  
طرف مرکز نوآوري هدایاي ارزنده فناوري اهدا و به نفرات اول تا دهم شرکت کننده غیر 
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کزي عضویت رایگان و استفاده از سالن هاي این دانشگاه کردستانی نیز از طرف کتابخانه مر
 کتابخانه به عنوان هدیه اهدا گردید.

 تصاویر
 

 
 
 
 

-20-19تاریخ: استارت آپ ویکند گیاهان داروییعنوان رویداد:  15شماره فعالیت: 
21/09/98 

استان با درنظر گرفتن اشتغال زایی و فعالیت هاي نوآورانه در حوزه هاي کسب و کار در  شرح مختصر 
پتانسیل هاي موجود در استان از اولویت هاي اصلی مرکز نو آوري و مرکز رشد واحد هاي 

در زمینه گیاهان  یایفناور دانشگاه کردستان بوده است لذا درجهت سوق به این هدف ، ایده
دارویی که در استان کردستان داراي ظرفیت مناسبی در سطح کشور دارد را با مشارکت پارك 
علم و فناوري استان ، دانشگاه علمی کاربردي استان و شرکت شهرك هاي صنعتی استان به 

ه عنوان برگزار کننده و برخی از نهادهاي خصوصی استان به عنوان حامی رویداد در آذر ما
سالجاري و با استقبال مناسب عالقمندان این حوزه از دانشگاه هاي مختلف استان در محل 

 پارك علم و فناوري استان برگزار گردید.
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هاي دراین مستند تالش بر آن بوده است تا ضمن رعایت اختصار، به مهمترین فعالیت
 داخته شود. ي ”رویداد شتاب گیاهان دارویی” و فرایند اجرایی آن پردهندهشکل

 تصاویر
 

 
 26/09/98تاریخ: اينویسی حرفه عنوان رویداد: کارگاه رزومه 16شماره فعالیت: 

در این کارگاه که توسط مدیر مرکز نوآوري برگزار گردید عالقمندان و دانشجویان حاضر   شرح مختصر 
 .کشور آشنا شدندباشیوه هاي نوین رزومه نویسی کاري و تحصیلی در داخل و خارج از 

 تصاویر
 

 
هاي شغلی و تحصیلی فرصتعنوان رویداد: سیمنار ویدیوکنفرانس  17شماره فعالیت: 

 در کشور آلمان 
 30/09/98تاریخ:

شرکت تحلیل داده این سمینار که توسط آقاي دکتر عبدالجبار اسدي یکی از مدیران موفق  شرح مختصر 
گردید با حضور و استقبال چشمگیري مواجه گردید و  ارمرسدس بنز از کشور آلمان برگز

عالقمندان به طرح برخی سواالت خود در خصوص رزومه نویسی و کارهاي مشترك با کشور 
  .آلمان پرداختند

 تصاویر
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 12/10/98تاریخ: افتتاح مرکزنوآوري توسعه تعاونعنوان رویداد:  18شماره فعالیت: 

در راستاي عقد تفاهم نامه همکاري فی مابین مرکز نوآوري دانشگاه و اداره کل کار،تعاون و  شرح مختصر 
نوآوري رفاه استان کردستان مرکز نوآوري و توسعه تعاون(منتا) استان زیر مجموعه مرکز 

 .دانشگاه با حضور معاونت محترم وزیر رفاه افتتاح و شروع به کار کرد
 تصاویر

 
 

هاي شغلی براي ایجاد کسب و کارهاي عنوان رویداد: سمینار فرصت 19شماره فعالیت: 
 نوپاي مهندسی کامپیوتر

 03/12/98تاریخ: 

 که در  کشور ايحرفه فنی هايدانشگاه علمی هايانجمن  اتحادیه آیی دبیراندر گردهم شرح مختصر 
پناه سنندج برگزار شد، از مرکز نوآوري دانشگاه دعوت به عمل آمد تا سمیناري یزدان  دانشگاه

ساعته در رابطه با ایجاد کسب و کارهاي نوپاي حوزه مهندسی کامپیوتر برگزار نماید که  4
 توسط مدیر مرکز نوآوري دانشگاه کردستان برگزار شد.

 
هاي شغلی براي ایجاد کسب و کارهاي عنوان رویداد: سمینار فرصت  20اره فعالیت: شم

 نوپاي حیطه علوم ورزشی
 29/12/98تاریخ: 
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آفرینی در پردازي و کاراین رویداد که با حضور دو سخنران از خارج از دانشگاه در زمینه ایده شرح مختصر 
اپ علوم ورزشی بود که در سالن فردوسی رویداد استارتپیشعلوم ورزشی برگزار شد، در واقع  

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و با حضور خوب دانشجویان رشته هاي مرتبط و نیز 
 عالقمندان حوزه علوم ورزشی برگزار گردید.

 تصاویر

  
 
 

 8/12/98-7-6تاریخ: بدنیآپ ویکند تربیتعنوان رویداد: استارت 21شماره فعالیت: 
بدنی و پارك علم و فناوري، قرار بر برگزاري این رویداد در حسب هماهنگی با گروه تربیت شرح مختصر 

ها و مقدمات فراهم شده بود اما به واسطه شیوع بود و کلیه هماهنگی 98اسفند  8و  7،6
 ویروس کرونا به زمان بعد موکول شد

 تصاویر
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عنوان رویداد: رویداد نوآورانه همفکري حل مشکالت تخصصی حوزه   22فعالیت: شماره 

 گاز
 15/12/98تاریخ: 

حسب هماهنگی با شرکت گاز استان و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی (کردفم)، قرار بر  شرح مختصر 
 بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، به تعویق افتاد 98اسفند  15برگزاري رویداد در 

 تصاویر
 

 
 21/12/98تاریخ: عنوان رویداد: سمینار کسب و کارهاي روستایی 23شماره فعالیت: 

رویداد و استعدادسنجی حسب هماهنگی با کمیته امداد امام استان کردستان، به عنوان پیش شرح مختصر 
ویروس کرونا به اعضاي ایشان، قرار بر برگزاري در هفته سوم اسفند بود که به دلیل شیوع 

 زمان بعد موکول شد
 

 12/98تاریخ:  عنوان رویداد: رویداد سنه ایده 24شماره فعالیت: 
رویداد توسط شهرداري سنندج با همکاري دانشگاه کردستان و برخی نهادهاي مهم درون  شرح مختصر 

 استان کردستان، هاي برجسته در مدیریت شهري  استانی، به منظور ثبت و به کارگیري ایده
 در شرف برگزاري بود که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمان بعد موکول شد.

 تصاویر
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 هاگزارش مالی فعالیت 

 

ف 
ردی

 

 عنوان رویداد
زمان 

 برگزاري
 مخاطبین

هزینه  
 کرد(تومان)

 UX/UIکارگاه رابط کاربري  1
اردیبهشت  

98 
 000/000/6 دانشجویان 

2 
کارگاه نوآوري در فراگیري زبان 

 انگلیسی
خرداد ماه 

98 
 3/ 000/400 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

3 
هفت سخنرانی در هفت روز براي همه 

هاي دانشگاه در زمینه معرفی دانشکده
 مرکز نوآوري، اهداف و امکانات آن

 98خرداد 
کلیه اساتید و دانشجویان 

 هادانشکدهدانشگاه در کلیه 
- 

4 
هاي پردازي و سمینار فرصتکارگاه ایده

 نوین ایجاد کسب و کار در حوزه آب
 98تیر 

اساتید و دانشجویان دانشکده 
 کشاورزي

000/000 /1 

 000/000/62 تخصصی –عمومی  98تیر ماه  استارت آپ ویکند ئاو 5
 4/ 000/400 عمومی 98مهر ماه  آموزي نوآوري مسابقه فیلم 6

7 
سمینار نوآوري اشتغال در حیطه  

 گیاهان دارویی
 98مهر ماه 

 مدیران و کارشناسان مرکز
 و کشاورزي آموزش و تحقیقات

 کردستان استان طبیعی منابع
- 

 5/ 000/450 عمومی 98آبان ماه   مسابقه کتابخوانی نوآوري 8
 35/ 000/000 تخصصی –عمومی  98آذر ماه  استارت آپ ویکند گیاهان دارویی 9
 4/ 000/000 عمومی 98آذر ماه  اي نویسی حرفهکارگاه رزومه 10

11 
هاي فرصتسیمنار ویدیوکنفرانس 

 شغلی و تحصیلی در کشور آلمان
 3/ 000/000 عمومی 98دي ماه 

 - جامعه اداري استان  98دي ماه  افتتاح مرکزنوآوري توسعه تعاون 12

13 
براي ایجاد هاي شغلی سمینار فرصت 

کسب و کارهاي نوپاي مهندسی 
 کامپیوتر

بهمن ماه 
98 

 هايانجمن  اتحادیه دبیران
 ايحرفه  فنی  هايدانشگاه  علمی
 پناهیزدان دانشگاه در کشور

- 

14 
هاي شغلی براي ایجاد سمینار فرصت 

کسب و کارهاي نوپاي حیطه علوم 
 ورزشی

بهمن ماه 
98 

دانشکده اساتید و دانشجویان 
 علوم انسانی

000/000 /1 

 بدنیآپ ویکند تربیتاستارت  15
اسفند ماه 

98 
 000/000/62 تخصصی-عمومی

16 
رویداد نوآورانه همفکري حل مشکالت 

 تخصصی حوزه گاز
 98اسفند 

اساتید و دانشجویان دانشگاه 
کردستان و کارشناسان 

 هاي گاز کشورشرکت
000/000/60 
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 98اسفند  کارها روستاییسمینار کسب و  17
مددجویان کمیته امداد و 

 دانشجویان دانشگاه
- 

 - شهروندان سنندج  98اسفنده  رویداد سنه ایده 18
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 گیري و برنامه آتینتیجه
رسانی به اکوسیستم کسب و کارهاي نوپاي دانشگاه  مرکز نوآوري همواره با برنامه مصوب قبلی به خدمت 

هاي جدید و آنی اعالم شده از سوي سایر  گمارد. اما این امر نافی برنامه می و استان کردستان همت 
همکاران در استان نبوده است و همواره این پویایی وجود داشته است تا این مرکز در رویدادهاي جدید  

و  هاي این مرکز نوآورانه و وابسته به شرایط و زمان است نیز همکاري نماید. بنابراین بخشی از فعالیت
حسب آن ممکن است برنامه عملیاتی به صورت پویا افزایش یا بهبود یابد. به عنوان مثال، حسب شرایط  

ریزي پویا براي برگزاري برخی  کنونی کشور در رابطه با شیوع بیماري کرونا، مرکز نوآوري در حال برنامه 
تر وبینار اقدام نموده است.  ریزي بسرویدادهاي آتی به صورت وبینار است و درین راستا اکنون به پایه 

 هاي در نظر گرفته شده براي آینده نزدیک به شرح زیر است:بدین ترتیب رئوس فعالیت 
 

عنوان 
 برنامه

 اهداف
برنامه 

 بنديزمان

نفر 
ساعت 
 رویداد

بودجه  
 مورد نیاز

نهادهاي همکار 
 در برنامه

 دستاورد برنامه

وبینار 
 پردازيایده

فناوري 
 سالمت

گیري از  بهره
افزار در  نرم

 بیماري کرونا

، 98اسفند 
فروردین 

99 

نصف 
 روز 

میلیون  5
 تومان

-گروه کامپیوتر
دانشگاه علوم 

 پزشکی

یافتن راهکارهاي 
افزار در کنترل و نرم

مدیریت شیوع 
 بیماري کرونا

مسابقه 
 کتابخوانی

 نوآوري 

 آموزشی 
اردیبهشت  

 99ماه
4 

 ساعت
میلیون  6

 تومان
کتابخانه مرکزي 

 دانشگاه

آموزش و ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و 

 کارآفرینی

استارت آپ  
ویکند اشتغال 

 روستایی

 آموزشی 

خرداد 
 99ماه

 روزه 3
65 

میلیون  
 تومان

کمیته امداد امام 
-خمینی استان

پارك علم و 
استانداري -فناوري

 کردستان

ایجاد بستر مناسب 
جهت آشنایی با 

فضاي کسب و کار و 
ایجاد نوآروي و 
خالقیت در بین 

شرکت کنندگان این 
رویداد که اکثرا از 

مددجویان این نهاد 
 می باشند

مسابقه 
 پردازيایده

ترمیم کسب 
و کارهاي 

 راکد

 آموزشی 

خرداد ماه 
99 

4 
 ساعت

میلیون  6
 تومان

انجمن هاي علمی 
 دانشجویی 

بازگرداندن کسب و 
کارهاي تحت تاثیر 

 قرارگرفته از قرنطینه
 شیوع کرونا در ایران
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سمینار 
سرآمدان 

آپی استارت 
 ایران 

شناخت 
استارت آپ  
هاي موفق 

 ایران 
 150 99تیرماه 

میلیون  20
 تومان

پارك علم و فناوري 
بنیاد نخبگان –

اداره کار –استان 
شرکت  –استان 

شهرك هاي صنعتی 
سازمان –استان 

مدیریت و برنامه 
 ریزي استان و...

استارت درك بهتر 
آپ هاي موفق و 

ایجاد پل ارتباطی با 
سرآمدان این حوزه 
جهت بهره مندي از 
تجارب آنان و بکار 

 گیري در استان

کارگاه 
حسابداري 

هاي شرکت
 نوپا

آموزش شیوه 
هاي نوین 

 حسابداري 
 99تیرماه 

175 
نفر 
 ساعت

میلیون  7
 تومان

انجمن حسابداري  
 دانشگاه

آموزش و یادگیري 
یوه حسابداري به ش

 هاي نوین

استارت آپ  
ویکند صنعت 

معدن و 
سنگ هاي 

 معدنی

 آموزشی 

 روزه 3 99تیرماه 
65 

میلیون  
 تومان

شرکت شهرك هاي 
–صنعتی استان 

پارك -مرکز رشد
 علم و فناوري

ایجاد بستر مناسب 
جهت آشنایی با 

فضاي کسب و کار و 
ایجاد نوآروي و 
خالقیت در بین 
 شرکت کنندگان

مدرسه 
تابستانی 

 نوآوري 

 آموزشی 
مرداد 

 99ماه

1700 
نفر 
 ساعت

75 
میلیون  
 تومان

پارك –مرکز رشد 
بنیاد -علم و فناوري
 -نخبگان استان

برگزاري کالسهاي 
مرتبط با حوزه هاي 

کسب و کار و 
 خالقیت 

استارت آپ  
ویکند حوزه 

 انرژي 

 کارآفرینی

 روزه 3 99مهر 
65 

میلیون  
 تومان

پارك علم و 
کمیته -فناوري

ارتباط با صنعت 
 دانشکده مهندسی

ایجاد بستر مناسب 
جهت آشنایی با 

فضاي کسب و کار و 
ایجاد نوآروي و 
خالقیت در بین 
 شرکت کنندگان

تربیت مربی 
 خالقیت

 آموزشی 

 99آبان 
چهار 
روز در 
 یک ماه

50 
میلیون  
 تومان

 –بنیاد نخبگان 
پارك علم و فناوري 

اداره کل فنی  –
 ياحرفه 

برآورده کردن نیاز 
مبرم کل استان به 
مربیان خبره براي 

 تربیت نیروهاي خالق

استارت آپ  
ویکند حوزه 

 گردشگري

 کارآفرینی

 روزه 3 99دي 
65 

میلیون  
 تومان

پارك علم و 
سازمان -فناوري

میراث فرهنگی و 
 –گردشگري 

 شهرداري سنندج 

ایجاد بستر مناسب 
جهت آشنایی با 

فضاي کسب و کار و 
ایجاد نوآروي و 
خالقیت در بین 
 شرکت کنندگان
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نمایشگاه کار 
 استانی

 زاییاشتغال

 98بهمن 
یک 
 هفته

150 
میلیون  
 تومان

هاي شرکت شهرك 
ادارات   –صنعتی 

 استان 

تامین نیرو، جذب 
کارآموز، جذب طرح 

سربازي، رفع نیاز فنی 
و پژوهشی 

هاي خصوصی شرکت
 و دولتی استان
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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   توان می   نیازمندیها  این  جمله   از   است.   کرده  پیدا  افزایش   نیز

  مکانیک  و سیاالت دینامیک   پیچیده، عددي معادالت حل فیزیکی، هايپدیده سازيشبیه  و سازيمدل
  و  سنگین  محاسبات  انجام  به  نیاز  قبیل   این  از  کاربردهایی. کرد  اشاره  ژنتیک  و  بیوتکنولوژي  محاسباتی،

  چنین  به پاسخگویی راستاي  در است. خارج معمولی  کامپیوترهاي عهده از  معموال که دارند  زمانبر
  ارائه  به شروع  و  اندازي راه 1397 اردیبشهت  اوایل  از  کردستان   دانشگاه  سریع باتمحاس  مرکز  نیازهایی،
   است. کرده  کشور سراسر  پژوهشگران  و  دانشجویان علمی، هیات اعضاي  به خدمات

  این کمک  هب است. شده نهاده بنا ابري رایانش مدل اساس  بر کردستان دانشگاه سریع محاسبات مرکز
  سایر   و  سازيذخیره  منابع   کاربردي،  هايبرنامه   محاسباتی،   منابع   به   تقاضا  حسب  بر   توانند می   افراد  مدل،

 هايسیستم  و  سازيپیاده  جزئیات  درگیر  آنکه بدون  باشند  داشته  دسترسی دور  راه از هاسرویس
  منابع،  از  بهینه استفاده افزاري، سخت  هزینه کاهش به توانمی مدل این هايمزیت  از  شوند. مدیریتی

 .نمود اشاره فراگیر دسترسی  و  روزرسانی به و  نگهداري هزینه  کاهش

  256  با  معادل   پردازشی  هسته   128  مجموع   (در  ايهسته  16  پردازنده   8  شامل  حاضر  حال   در   مرکز   این
 .باشد می  سازيذخیره   حافظه ترابایت 10 حدود  و  اصلی حافظه گیگابایت  512 نخ)،

 

 ماندهباقی شده  انجام اقدامات
  تجهیزات خرید

 محاسباتی
 خرید تکمیل SUPERMICRO سرور دستگاه یک خرید حال در

 براي فضا اختصاص
 کردن مجهز و مرکز

 آن 

  است. شده انجام کامل

 کارگاه برگزاري
 و زیرساخت با آشنایی
 مرکز هايسرویس

 سریع محاسبات
 دانشگاه

 کشاورزي، پایه، علوم مهندسی، دانشکده 5 براي کارگاه
 است. شده برگزار معماري و هنر و طبیعی منابع

 کردند. نیاز عدم اعالم ادبیات و انسانی علوم دانشکده

 

 محاسبات مرکز اتصال
 به دانشگاه سریع

 ملی تورین رایانش

 مرکز حاضر حال در و است شده انجام الزم فنی کارهاي
 دارد. را ملی تورین رایانش به اتصال قابلیت

 است. شده انجام قرارداد عقد براي الزم هايهماهنگی

 براي  رسمی درخواست
 رایانش پروژه به اتصال
 آقاي جناب به ملی تورین
 (رئیس الریجانی دکتر

 )IPM پژوهشگاه محترم
 است. شده ارسال
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 ماندهباقی شده  انجام اقدامات
 ارائه و GPU خرید

 بر مبتنی هايسرویس
 آن 

 RTX2080TI GEFORCE یو پی جی دستگاه یک خرید

DDR6 11GB است. شده انجام 
 

 هايکارگاه برگزاري
-برنامه مانند آموزشی
  براي موازي نویسی

 توزیع هايسیستم
 هايپردازنده و شده

  گرافیکی

 شده توزیع هايسیستم در موازي پردازش آموزشی کارگاه
 است. شده برگزار
 آموزش کارگاه برگزاري براي الزم هايهماهنگی تمامی
 از استفاده با ايچندهسته هايسیستم روي نویسیبرنامه
 با  کارگاه  این  است.  شده  انجام  OpenMP  نویسیبرنامه  مدل

 15 روز در )IPM( بنیادي هايدانش پژوهشگاه همکاري
 (روي عملی صورت به و ساعت چهار مدت به اسفند

 شود.می برگزار )IPM سرورهاي

 کرونا ویروس دلیل به
  افتاد. تعویق به کارگاه

-طرح و هاپروژه انجام
 مرتبط پژوهشی هاي

 و سازيمجازي با
 سریع محاسبات

 )VDI( دسکتاپ سازيمجازي پروژه قرارداد کردن نهایی
 شد. انجام کردستان استان برق  نیروي توزیع شرکت براي

 است. شده انجام آن فاز چهار از فاز دو
 ارسال  برق  نیروي  توزیع  شرکت  براي  هانیازمندي  درخواست

 گردد. مستقر شرکت آن سرورهاي روي هپروژ تا است شده

 روي طرح سازيپیاده
 توزیع  شرکت سرورهاي

 کردستان استان برق  نیروي
 پروژه زدایی اشکال و تست

 و تحلیل طراحی،
 سامانه سازيپیاده

 دانشگاه DOI فروش
 کردستان

 دانشگاه  سرورهاي  روي  و  است  شده  انجام  کامل  طور  به  پروژه
 است. شده مستقر

 است:  دسترس  در  زیر  آدرس  با  پروژه  خروجی  حاضر  حال  در
doi.uok.ac.ir 

 و زدایی اشکال تست،
 نگهداري

 و تحلیل طراحی،
 صفحه سازيپیاده
 دانشگاه DOI فرود

 کردستان

 دانشگاه  سرورهاي  روي  و  است  شده  انجام  کامل  طور  به  پروژه
 است. شده مستقر

 است:  دسترس  در  زیر  آدرس  با  پروژه  خروجی  حاضر  حال  در
lp.uok.ac.ir 

 و زدایی اشکال تست،
 نگهداري

 و امکانات کردن فراهم
-سخت زیرساخت

 افزارينرم و افزاري
  کارآموزان براي

 98-99 دوم نیمسال

 و مجازي هايماشین استقرار، محل شامل امکانات تمامی
 است. شده آماده نیاز مورد افزارهاينرم

 ارتباط  و  دانشجویان  آموزش
 اشکاالت رفع جهت آنها با

  احتمالی

 هايسرویس تعداد
 شده ارائه

 نفر 38 اساتید:
 نفر 76 دانشجویان:

 تضمین  و سرویس ارائه
 آن  کیفیت
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 98ي فناوري اطالعات در سال اقدامات حوزه
 (استراتژیک) مگ با کمترین هزینه 450افزایش پهناي باند اینترنت به  )1

 (استراتژیک) اندازي سرور کتابخانه مرکزيافزار و راه خرید سخت )2

 (استراتژیک) هاي نظارتیاندازي بستر شبکه فیبرنوري دوربین راه )3

 (استراتژیک)در بستر فیبر نوري - اندازي شبکه وایرلس خوابگاه دانشجویان خارجی راه )4

 (استراتژیک) بگاه دانشجویان شهرك سعدي اندازي شبکه وایرلس خواراه )5

 در بستر فیبر نوري  -هاغیر فارسی زبان اندازي شبکه مرکز آموزش زبان فارسی به راه )6

 هاهاي شبکه فیبر نوري دانشکدهتوسعه و تقویت زیرساخت  )7

 ي مرکزي انتقال مسیر فیبر نوري دانشکده مهندسی به کتابخانه  )8

 هاي عمرانی)هاي داخل دانشگاه(اجرا توسط دفتر طرح ساختماني براي فیبر نوري رگذالوله  )9

 (افزایش پایداري)ADSLآوري تجهیزات قبلی شبکه دولت و جایگزین کردن آن با خط جمع )10

 (استراتژیک) سازي سامانه امور قراردادهاپیاده )11

 ي صدور کارت دانشجوي سازي سامانه پیاده )12

 افزار پرداخت قبوض سازي نرم پیاده )13

 افزار درآمدهاي اختصاصی زي نرم ساپیاده )14

 کني آي استقرار سرویس بایگانی اسناد در سامانه  )15

 افزاري یا نمودن بستر سخت هارزیابی سامانه تدارکات و م )16

 اندازي بکاپ سرور ثانویه راه )17

 سورس(بدون هزینه) افزارهاي اوپن استقرار سیستم مانیتورینگ در بستر نرم  )18

 ه مهندسی ي داخلی ساختمان جدید دانشکد شبکه )19

 ي آموزش مجازي  هاي سامانهدرصدي زیرساخت  500ارتقاء  )20

 هاي تحت وب به دیتا سنتر دانشگاهانتقال سامانه  )21

 فايي واي گیر اختالل در شبکهکاهش چشم )22

 ویروس(کاهش آلودگی و مقابله با بدافزارها) هاي امنیتی در آنتی تدوین و اجراي سیاست )23

 هاي مهم نه دریافت گواهینامه امنیت براي ساما )24

 وب به اینترنتهاي تحت هاي مربوط به وابستگی سامانهاوري اطالعات و تکمیل فرم جمع )25

 هاي دانشگاههاي ارزیابی وب سایتتدوین شاخص )26

 جداسازي شبکه دولت از اینترنت   )27
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 ي فناوري اطالعات توسط خانم نوري ي راهنماي حوزه تدوین کتابچه  )28
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 مقدمه
 آندره موروا  .یک مدیر پرتوقع و جدي همیشه بیش از یک مدیر سهل انگار و سست، مورد عالقه و توجه زیردستان است

 

سرمایه سازمانها و نهادهاي امروزي هستند، مدیریت   از آنجا که منابع انسانی شایسته، با ارزش ترین
حفظ مزیت رقابتی و همچنین تحقق اهداف عملکرد سازمانی کمک  عملکرد آنها می تواند به ایجاد و 

اساسی کند. طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد یکی از از مکانیزم هاي موثر توسعه عملکرد  
 کارکنان و سازمانها است.

  منظور . کند می  تعیین  و  مشخص  را شغلی استانداردهاي که است مدیریتی مسئولیتی  عملکرد، ارزیابی
  مورد  رسمی  طور به  و  معین  فواصل  در کارکنان آن،  وسیله  به  که  است فرایندي  عملکرد  ارزشیابی  از

  براي  انگیزه  ایجاد طریق،  این  از  و  آنها  به  پاداش  اعطاي  و  قوي  کارکنان  شناخت. گیرند می  قرار  ارزیابی
 به. پویاست ساختار یک  در عملکرد ارزیابی اصلی علل جمله از کارکنان سایر و  آنان عملکرد بهبود
  به  نیاز آنها،  شغلی ارتقاي درباره  و  کرد  مدیریت را  کارکنان  سازمانی  رفتار توان می  نظام  این وسیله 

 . نمود گیريتصمیم  هایشانتوانایی   بهبود و  آموزش 

  دلخواه و مشخص معیارهاي  تعیین  و دقت افزایش  در  سازمان توانمندي  عملکرد،  ارزیابی مکانیزه نظام
  محاسبه  موثر  فاکتور عنوان به هاارزیابی  کلیه. دهد می  افزایش را کارکنان سازمانی رفتار سنجش براي

  بر مبتنی  مدیریت و  سازمان  عملکرد سازيبهینه  در  و  شد  خواهند  گرفته  درنظر  مزایا  مدیریت  و  حقوق 
  و   قوت نقاط  تعیین گذاري،هدف  ارزیابی، فرایندهاي سیستمی  اجراي  .گذارند می   تأثیر کارکنان  ارزیابی

  بیشتر .  است  عملکرد  ارزیابی  مکانیزه   نظام  امکانات  جمله   از   عملکردي  وقایع  کردن   مشخص   و   بهبود   قابل
  شغلی،  هايشایستگی مثل ثابت هايشاخص شامل که هاییارزیابی از رسیده  بلوغ به هايسازمان
 .کنند می   استفاده  خود، سازمانی هايگذاريارزش  براي هستند .. و سازمانی

  ارزیابی،  فرآیندهاي  به  کارکنان   اعتراض  نمایش براي  الزم  بسترهاي  بودن   دارا  وجود  با  ارزیابی  نظام  این
  که  ترتیب این  به. دهد می   قرار  عملکردي وقایع و  بهبود  قابل قوت   نقاط روي بر  را خود  تمرکز بیشترین

  ارزیابی کامل طور  به دیگر یکبار را اند شده آوريجمع  که ارزیابی از بعد  و قبل به مربوط قوت نقاط
  بخش  در .دهد می  ارائه راهکارهایی و نظرات ارزیابی، مورد فرد ضعف  و قوت  نقاط مورد در و کند می 

  نمره  او به  آن اساس  بر و  دهد می  نشان  و کرده  فهرست را فرد ساالنه عملکرد  کل  عملکردي،  وقایع 
  در  آنها ارزیابی  و  کارکنان  سازمانی  رفتار  سنجش و  مقایسه  مبناي  تواند می بستر  این. دهد می  ارزیابی
 . باشند  مختلف شرایط 



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز

 
 

 77 

  بیشترین  که هستند  انسانی منابع  مدیریت اصلی فرآیند  دو استخدام و جذب کنار در عملکرد مدیریت
  مالك  و معیارها که  چرا دارند، سازمانی فرهنگ تغییر یا و  تعمیق تحکیم، تقویت، در را نقش و سهم
  سازمان هايچالش  و هااستراتژي ها،اولویت ها،ارزش  کننده منعکس و دهندهنشان ارزیابی، هاي

  مدیران  و(سازمان و چیست سازمان استانداردهاي و  هنجارها که دهند می نشان کارکنان به و هستند 
  روي زیاد تاکید  با سنتی  عملکرد ارزیابی هاي سیستم .دارند  توقعاتی و انتظارات  چه  کارکنان از) آن

  ایرانی هايسازمان از بسیاري رایج رویکرد که یکبار سالی صورت به هم آن مالی هايتنبیه  و هاپاداش 
  مقابل  در. باشد می آینده در  ها آن رشد  و کارکنان  عملکرد  بهبود راه  سد  که  است موضوعی  است،

  را کارکنان  توسعه، و  عملکرد مورد   در  منظم گوهاي  و  گفت مبناي بر عملکرد مدیریت سیستم طراحی
 .نماید می  آینده  و  حال در بودن  رقابتی جهت سازمانی  نیازهاي به  پاسخگویی آماده 

  تا کند می کمک سرپرستان و مدیران به که است اي  چرخه خود، جدید  مفهوم در عملکرد، مدیریت
  دوره  هر  ابتداي  در  باید  که( کارکنانشان عملکرد و  رفتار  مورد  در  ریزي  برنامه  و  گذاري  هدف  از  پس

  دوره  پایان در  اهداف تحقق  و  ها برنامه اجراي کیفیت  و  میزان  ارزیابی به ) شود انجام ارزیابی  زمانی
 رضایت غیر یا مطلوب  و بخش رضایت عملکردهاي و رفتارها تحلیل و یابی ریشه طریق از و بپردازند 

  رفتار   ارتقاي  و  عملکرد  بهبود  براي  را  زمینه  چرخه،  این  مستمر  کارگیري  به  کمک  با  و  نامطلوب   و  بخش
 .کنند   فراهم  کارکنان

  دهه  چند  طی عملکرد ارزیابی اما آید،می  حساب به  جدیدي مفهوم  عملکرد، مدیریت  مفهوم چه  اگر
  که گفت   توانمی  و است بوده مدیریتی هايفعالیت  و پرسنلی خدمات انگیزترین بحث جمله  از گذشته

  از  یکی  گوناگون،  احساسات برانگیختن  و  هادیدگاه  از  اي مجموعه  ساختن مطرح  با  عملکرد  مدیریت
  در  کارکنان عملکرد مدیریت  چرخه . است انسانی منابع  مدیریت فرآیندهاي و هافعالیت  ترینپیچیده

  و  موجود  وضعیت تحلیل  و  بررسی با تحول  ایجاد براي  اهتمام  .است شده  داده  نمایش زیر  شکل
  یا فاصله  هاسازمان دارد ضرورت  درنتیجه،. شودمی  آغاز مطلوب  وضعیت به  رسیدن براي ریزيبرنامه 

  در  کنند؛  مقایسه هابازده  و هاعملکرد  این  قبول قابل  سطح  با را  خود  هايبازده  و هاعملکرد  در  نارسایی
  از  ترمهم  عاملی رسد می  نظر به رهگذر، این از. شوند می  واقف سازمان در تغییر ضرورت به صورتاین

  را الزم بسترهاي و  هازمینه  بتواند  که  یافت  توان نمی  »هاسازمان  بازده  یا  عملکرد  در  نارسایی شناخت«
  کند. ایجاد  تحول   و  تغییر براي

  است متفاوت هاسازمان  براي عملکرد اهمیت. است پیچیده ايپدیده سازمان، یک کلی  عملکرد  مفهوم
  و  باشند  قایل متفاوتی اهمیت عملکرد  براي جامعه  یک  در موجود هايسازمان است ممکن که طوريبه 

  براي   بنابراین،  و  بوده   خاص  بسیار   معموالً  دارد،  آن  انجام  در   سعی   خاص،  سازمان  یک  که  عملکردي  نوع
  حاصل  واقع  در   کنیم. عملکرد  توجه  سازمان  آن  »راهبردي  اهداف«  به  بایستی  عملکرد،   مفهوم  با  مواجهه
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  خویش   اهداف  به   دستیابی  براي   سازمان  یک  که  مفاهیمی  تمامی  که  است  چتري  منزلهبه   و   کار  نتیجه  و
  تجزیه   تمام  در  اصلی  موضوع  هدفمند،  و  سیستمی  نگاه  یک  در  و  داده  پوشش  را  دهد می   قرار  توجه  مورد

  نظام  بدون  سازمانی و  است گیري اندازه  مستلزم آن  بهبود  و  بوده  » عملکرد« سازمانی،  هايتحلیل  و
  عملکرد  گیرياندازه سیستم یک بایستی سازمان هر درنتیجه  و نیست تصور قابل عملکرد ارزیابی
  ایجاد  و انگیزه افزایش در  موثر کارآمدي،  جامعیت،: شامل هاییویژگی  باال انعطاف با و فردبه منحصر 
  باشد. مند بهره  سازمان، مجموعه در  سازنده  و مثبت  رقابت

  و سنجش ضمن که شودمی  تلقی راهبردي و  مهم فرایندي نیز، عملکرد نتایج بررسی رو، این از
  هايبرنامه  و اهداف تحقق  و  گویی پاسخ میزان عملکرد، خصوص در قضاوت و  گذاريارزش  گیري، اندازه

  » عملکرد  در   بهبود  ایجاد«  آن  از   تراهمیت  با  اما  است،   مهم  بازده   افزایش کند.می   مشخص   را   سازمان  هر
  و  فرصت  تهدید، قوت،  ضعف،  نقاط  شناسایی روي  این  از  . است بیشتر  کارایی و  نوآوري  براي  خصوص به 

  این،  بر عالوه  .آید می  شمار به  عملکرد هايگزارش  تدوین و تهیه نتایج ترین مهم  از بهبود  هايزمینه 
  هاي شاخص  بهبود  براي  هاسازمان  مشکالت  ايریشه   شناسایی  و  آموزشی  سازي،فرهنگ   انگیزشی،  نقش

  باشد. تواند می  هاگزارش   گونه این  ثمرات از  عملکردي،

 نماتمام  و روشن عینی، مستند  یک عنوان به  منظر، این از عملکرد گزارش  انتشار و  تدوین و تهیه
  فرهنگی   هايفعالیت  وسیع   گستره   با  را   آن   هايزیرمجموعه   و   سازمان   هر   جمعی  تالش   و   فعالیت   تواند می 

  نمایان  احتمالی  هايناکامی   و  هاضعف   یا   و  هاموفقیت   ها،زیبایی   ها،ظرفیت  با   گوناگون  هايبندي طبقه   و
  زیر  مراکز   و  سازمان  اصالحی  - علمی  نقد   و  شناسیخود   به  خود  نوع  در  هامستند   گونهاین   بنابراین،  سازد؛

 رساند. بدونمی   مدد  هافعالیت   مختلف  شئون  اعتالي  و  ارتقا  عملی  و   عینی  نمودن   مهیا  نیز   و  آن  پوشش
 نماید  طی  را  تکامل مسیر  تواند می  مثبت، روندي تکمیل و استمرار با هاگزارش  انتشار  و  تدوین  تردید، 

  جامع   و  علمی  ارزیابی   استقرار  امکان  و   محقق  را  سازمانی  مندسازيتوان   و   بهسازي   مهم  مراحل  از   یکی   و
  براي واقعی محک سنگ تواند می  علمی، و  عینی  اصالت  داراي اسناد  گونهاین  همچنین. سازد مهیا را

  باشد. ارزنده  بسیار دستاوردهاي   داراي و  مشفقانه  و  مصلحانه سنجش  قضاوت، هرگونه 

) کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه کردستان  1398پیش رو شامل گزارش عملکرد سالیانه (  نسخه 
  با و  مربع متر  12 وسعت به فضایی  در  کتاب جلد  1000 از  کمتر  با 1354 سال در  کتابخانه  است. این

  با  انسانی  علوم و  ادبیات  دانشکده  در  آن  فضاي شدن  گسترده  با بعدها . نمود بکار آغاز کارمند  نفر  یک
  ارائه  به اطالعاتی منابع  دیگر و  التین و  عربی فارسی، کتاب  نسخه  هزار 60000 بر  بالغ  ايمجموعه 
  ملی   هايپروژه   از  که   کردستان   دانشگاه  مرکزي   کتابخانه   احداث  پروژه  شدن  تمام   با.  پرداختمی   خدمات

.  گرفت صورت  جدید  کتابخانه  به  جاییجابه  و   انتقال  کار  ، 1387  سال ماه  بهمن در   بود،  استان سطح  در
  عربی،   فارسی،  چاپی  منابع  نسخه   126000  بر   بالغ  ايمجموعه   با  جدید   ساختمان  در   کتابخانه   این   اکنون
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  هیئت اعضاي ( عضو  8000 حدود  به  مختلف  بخشهاي  در  الکترونیکی  منابع همچنین و التین و کردي 
  .نماید می  رسانیخدمت) کارمندان دانشجویان،  علمی،

 

  



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز

 
 

 80 

 عملکرد بخش هاي مختلف کتابخانه
 امور عمومی و پشتیبانی کتابخانهبخش سفارشات ؛  -1

 اي و تعویض چوب پرده آهنی تعمیر پرده پارچه  -1-1

به دلیل موقعیت کتابخانه و نوع طراحی خاص آن، در طول روز، سالن هاي مطالعه تماماً در معرض  
آفتاب قرار دارند. یکی از مواردي که در طول سالیان زیاد دانشجویان را اذیت کرده  تابش مستقیم نور 

است و باعث خلق فضایی غیر استاندارد براي مطالعه شده بود، گرماي بیش از حد آن در فصول خاص  
  320و همچنین تابش مستقیم نور خورشید بود. براي این منظور کتابخانه اقدام به تهیه و نصب بیش از  

هم بخشی از این کار انجام شده   97). شایان ذکر است که در سال 1متر پرده پارچه اي نمود(عکس 
 بود. 

 
 تهیه سیستم هاي رایانه اي جدید و تعمیر پنج سیستم موجود  -1-2

انجام  در بخش خدمات فنی و همچنین بخش پایان نامه ها و طرح هاي دانشگاه، به منظور تسریع در 
خدمات تحویل و بارگذاري و همچنین دسترسی به فضاهاي بیشتر براي مستندسازي کارها، دو سیستم  

). همچنین به منظور انجام بهتر کارها در  2بخش تهیه گردید(عکس  جدید و پیشرفته براي این دو
بران در بخش  سیستم در قالب ارتقاء و مناسب سازي آنها، تعمیر و در اختیار کار  5بخش هاي مختلف،  

 هاي گوناگون قرار گرفت. 

 1عکس شماره 
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  تعمیر و مرمت سرامیک کف سرویسهاي بهداشتی هر سه طبقه -1-3

در گذر زمان دچار آسی بشده    -مخصوصاً در بخش کف آنها  –بخش عمده اي از سرویس هاي بهداشتی  
بود و در طبقات سه گانه نوعی نشتی و چکه در سقف ها مشاهده می شد. در یک کار اساسی، کل این  

 ). 4و  3سرویس ها بازسازي و بعد از زیر سازي مطمئن، دوباره کاشی انجام شد(عکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2عکس شماره 

 3عکس شماره 
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  شیراالت، فالش تانگ و روشویی تهیه -1-4

) تعویض نشده بود و این امر باعث آسیب هاي  1387شیراالت کل بخش هاي کتابخانه از زمان تاسیس(
جدي و نیاز به تعمیرات دائمی و مکرر بود. به همین دلیل با کمک معاونت محترم پژوهشی، این بودجه  

گرفت و تمام تجهیزات الزم براي تعویض فراهم گردید که تا زمان تهیه این  در اختیار کتابخانه قرار 
 ) 6و   5گزارش، کار جایگزینی آنها در حال انجام است.(عکس 

 

 4شمارهعکس  

  5عکس شماره
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 LED نصب المپ هاي کم مصرف -1-5

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

  وات  12 وات و 40عدد المپ  123نمود. در این راستا  LEDمصرف و داراي گارانتی بلند مدت از نوع 
و به   97). شایان ذکر است که این کار در ادامه فعالیت هاي سال 7تعویض و جایگزین شد. (عکس 

 منظور تعویض همه المپ ها انجام گرفت 

 

 نمایشگاه بزرگ کردستان  شرکت در برگزاري نهمین -1-6

نسخه   536اسناد و کتابخانه مرکزي ، تعداد منظور تامین منابع مورد نیاز کتابخانه مرکزي و مرکز به 
و کتاب خانه ماموستاهژار،    ریال 281509900کتاب انگلیسی به مبلغ  2کتاب کُردي، فارسی، عربی و  

 7عکس شماره 

 6 عکس شماره
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ریال خریداري و به   128627500نسخه کتاب کُردي، فارسی، عربی و انگلیسی به مبلغ  324تعداد
 ). 8هاي بیان شده اضافه گردید(عکس مجموعه 

 

 آسفالت پارکینگ ویژه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  -1-7

همزمان با محوطه سازي بخش هاي مربوط به دانشکده هاي فنی، منابع طبیعی و هنر و معماري، و با  
درخواست از معاونت عمرانی، کار زیرسازي و آسفالت پارکینگ اختصاصی کتابخانه مرکزي هم انجام  

 ).9شد(عکس 

 

 ساخت و نصب کابینت آبدارخانه  -1-8

 ). 10آبدارخانه کتابخانه به طور کامل بازسازي و کابینت ها و بخشی از کاشی ها تعویض گردید(عکس 

 9عکس شماره 

 8عکس شماره 
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   ساخت و نصب تابلو سردرب مرکز اسناد -1-9

همچنین در راستاي اطالع رسانی و آگاه  به دنبال راه اندازي مرکز اسناد و مدارك علمی دانشگاه و 
  3سازي، تابلوهایی براي نصب در سردر ورودي کتابخانه و همچنین بخش مذکور، انجام شد. همچنین 

 ).12و  11مهر براي مکاتبات، ثبت و فهرست نویسی مدارك در این بخش تهیه شد(عکس 

 

 
 

 10عکس شماره 

 11عکس شماره 
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 المللی کتاب تهران نمایشگاه بین  سومین خرید از سی و -1-10

بر اساس نیازسنجی از بخش ها و گروه هاي مختلف، و همچنین بر اساس درخواست هاي روزانه اي که  
در بخش امانات و مراجعات ثبت شده است، به روال سال هاي گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب  

م  خرید انجا -در حد معقول و ممکن -تهران حضور و با لحاظ کردن نیازمندي هاي کتاب دانشگاه
 ).   1گرفت(جدول 

 1سند شماره    –تهران    1398: صورت ریز فاکتور کتابهاي خریداري شده نمایشگاه 1جدول  
 مبلغ تعداد جلد فروشنده شرح فاکتور ردیف 

 325484565 1190 مختلف التین کتابخانه مرکزي فارسی کتابهاي 1
 156044140 852 کتابیران  موستاهژار  کتابخانه التین فارسی کتابهاي 2
 46578000 132 کتابیران  التین کتابخانه بیجار فارسی کتابهاي 3
 528106705 2122 جمع  

 

 هاي این بخشسایر فعالیت  -1-11

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف 
 بار در سال  1 شارژ کپسولهاي اتش نشانی 1

 اهدا کتاب  2
عمومی سطح استان هاي روستایی و عنوان به کتابخانه 2039اهداي کتاب  
 هاي اطرافو شهرستان

 مورد تعمیرات مربوط به قفل درهاي کتابخانه انجام گرفت. 50 هاي کتابخانهتعمیر قفل 3
 عنوان کتاب، که نیاز به صحافی و اصالح مجدد بود، تعمیر شد. 70 هاتعمیر و صحافی کتاب 4

 12عکس شماره 
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 توضیحات عنوان فعالیت ردیف 

 ساخت مهر ژالتینی 5
 3با توجه به راه اندازي بخش هاي جدید مثل مرکز اسناد، اهداء و ... جمعاً  

 مهر تهیه گردید. 

 هماهنگی براي مراسم نشست  6
چند نشست تخصصی با عناوین راه اندازي مرکز رشد؛ فرهنگ کتابخوانی و 

 .... در کتابخانه مرکزي انجام پذیرفت

7 
تهیه برچسب عطف رولی، 

 برچسب بارکد رولی
 بار در سال این کار انجام شد 2

8 
خرید کتاب فارسی و التین از 

 و کتابیران بوستان کتاب

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

 شدند.
 فرایند  درخواست لوازم مصرفی  9

10 
فرایند اعالم وصول مربوط به 

 کلیه امور 
 

11 
و ارسال براي اهداي  مکاتبات

 کتاب 
نسخه   4205با سازمان ها، پژوهشکده ها ، دانشگاه ها و ناشرین و در یافت  

 کتاب به کتابخانه مرکزي با همکاري اقاي صادقیانی
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 فارسی، عربی، کُردي و کنکوري؛ بخش امانت و مراجعاتهاي . بخش امانت کتاب2

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

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

مراجعات کتابخانه یکی از مهم ترین خدمات عمومی قابل ارائه در هر کتابخانه است. این  بخش امانت و  
فراهم نمودن بستري مناسب براي انجام امور آموزشی و پژوهشی مراجعه کنندگان، اقدام  بخش جهت 

فرایندهاي این  می نماید.  زمان مشخص  به امانت منابع چاپی به کاربران یا اعضا کتابخانه براي مدت
 بخش بسیار متعدد، متنوع و زمان بر می باشد. 

خش ارائه می گردد که مطابق گزارش عملکردي سال  در اینجا ابتدا گزارش کلی از خدمات جاري این ب
 داراي همان فرایندها و تکرار آن ها می باشد.   1397

 الف. گزارش کلی عملکردي مطابق اطالعات استخراج شده از نرم افزار:  

 19705موارد امانت داده شده: 

 443لغو شده درمیز امانت:  

 20256موارد بازگردانده شده به قفسه: 

 40404اسخگویی امانت و تحویل: کل موارد پ

 و معمول بخش امانت و مراجعات:   امور روزانهب: 

 عضویت غیر خودکار کاربران  -

 تسویه حساب فارغ التحصیالن و ...  -

نظم دهی، شیفت (جابجایی) و شلف خوانی روزانه منابع بازگشتی و منابع جدید و پیگیري   -
 موارد صحافی و وجین  

نظارت بر کار دانشجویی(آموزش نحوه انجام درستی امور بخش توسط ایشان، کنترل ورودود و   -
 خروج و ساعات کار ایشان، جذب و ثبت نام ) 

 بررسی درخواست هاي تمدید و رزرو  -

 درخواست هاي امانت و چاپ آن ها  بررسی -
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 امانت منابع  -

 آموزش کاربران  -

   

 خرید و نصب دستگاه فیش پرینتر:   -2-1

درخواست امانت منابع چاپی قبال به این صورت بود که کاربران در بخش جستجو منبع مورد نظر خود  
ادند. این نحوه  را جستجو و در برگه هایی یادداشت نموده و به بخش امانت جهت امانت تحویل می د 

درخواست مشکالت زیادي داشت از جمله: درخواست منابعی که درامانت بوند، یادداشت هاي ناقص و  
این بخش اقدام به تهیه و نصب دستگاه   98نادرست از آدرس منبع درخواستی. لذا در آذر ماه سال 

کالتی مضاعف براي این  ). راه اندازي این پرینتر به رغم اینکه مش13فیش پرینتر اقدام نمود(عکس 
بخش ایجاد کرد(از لحاظ آموزش تک به تک افراد از نحوه درخواست امانت به این شیوه) ولی مزایاي  
دیگري دارد که می توان به چاپ شماره عضویت و اسامی درخواست کنندگان و آدرس دقیق منبع به  

 همراه موجودي واقعی مخزن اشاره نمود: 

 

با نصب و راه اندازي دستگاه فیش پرینتر، کاربران در در خواست امانت با مشکالت بسیاري روبرو    - 2-2
شدند که تهیه یک راهنما را الزم داشت. به همین دلیل فایل تصویري راهنماي درخواست امانت بصورت  

ابخانه قید شد. در  الکترونیکی براي ایشان تهیه و عالوه بر نصب درمحل جستجو، درکانال تلگرامی کت
 ذیل فایل مذکور نمایش داده می شود: 

 چاپی کتابخانه مرکزي دانشگاه کردستان تهیه راهنماي جستجو منابع  -3-3

 ) 15و   14نمونه هایی از این فایل ها را مالحظه می کنید(عکس 

 13عکس شماره 
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شرکت پارس آذرخش آخرین ویرایش نسخه نرم افزاري آذرسا را ارائه   1398در مهر ماه سال  - 2-3
بطور معمول بسیاري از صفحات خدماتی این نرم افزار در رابطه با کاربران تغییر یافت. از جمله    نمود که

باشد که به منظور آموزش و هدایت کاربران فایل  این خدمات بخش تمدید، رزرو و بارگذاري عکس می  
هاي راهنماي تصویري تهیه گردید و عالوه بر نصب در بخش جستجو کتابخانه در فایل تلگرامی کتابخانه  

 نیز تعبیه شد. 

همچنین نظر به اینکه اکثر کاربران کتابخانه دانشگاه از طریق بروزر گوشی خود اقدام به تمدید  - 2-4
اوت در نحوه جستجو در این بروزر با سیستم هاي رایانه اي باعث سردرگمی ایشان می  می نماید و تف

گردید، بهمین دلیل یک فایل راهنماي تصویري تمدید منابع چاپی به انضمام راهنماي تصویري  

در این  
قسمت وارد  

پروفایل  
شخصی  

 شوید 

 نام کابري 
 کلمه عبور 

 14عکس شماره 

 15عکس شماره 
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بارگذاري عکس کاربران در پروفایل خود از طریق گوشی همراه تهیه و در کانال تلگرامی کتابخانه قید  
 نمایش گذاشته شد.  و به 

با توجه به کمبود منابع کتابخانه و متفاوت شدن نحوه ارائه خدمات در بخش امانت و مراجعات   - 2-5
آئین نامه استفاده از خدمات این بخش در بهمن ماه تهیه گردید که مقرر است تا پس از تایید و روئیت  

مع و خالصه تهیه گردید که فایل جامع آن  شوراي کتابخانه اجرایی گردد. این آئین نامه در دو فایل جا
در سایت کتابخانه قابل دسترسی خواهد بود و فایل خالصه آن در این بخش نصب خواهد گردید و  

 سیاست ها و خط مشی این بخش بر اساس این آیین نامه خواهد بود. 

 : 1398سایر فعالیت هاي ویژه در سال   -2-6

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف 

 غدیرطرح  1
منظور ایجاد و برقراري خدمات امانت  ها بهکز و کتابخانهابرقراري ارتباط با سایر مر

 ، تهیه فایلی مناسب جهت دسترسی به اطالعات کامل طرح غدیر ايبین کتابخانه
 اصالح فهرستنویسی کتاب فارسی فهرستنویسی  2

3 
اصالح موجودي  

 هاکتاب
 تغییرات موجودي 

4 
کانال ارتباط در 

  تلگرامی
نمایش عکس از تازه هاي مخزن و منابع بازگشتی و فایل هاي راهنماي تصویري از  

 نحوه استفاده از خدمات کتابخانه و اطالعیه هاي مربوط به این بخش
 تهیه و تعبیه فرم هاي موردنیاز این بخش فرم ها  5

6 
سیستم هاي بخش 

 جستجو 
بر روي سیستم هاي جستجو و  ITنصب ویندوز جدید توسط کارشناس محترم 

 مناسب سازي آن با ویرایش جدید نرم افزار

 بازدیدکنندگان 7
بازدید  5کنندگان به تعداد بازدیدها و کارکردهاي مختلف کتابخانه به معرفی بخش

 1398در سال 

 منابع مفقودي 9
غیر موجود در مخزن منابع چاپی (فارس، کردي   ارائه ثبت روزانه از منابع مفقودي و

 و عربی) و تعیین تکلیف نهایی این منابع
 

 

 دورنما و فعالیت ها ي بخش امانت (اهداف بلند مدت): -2-7

 برنامه ریزي آموزش کاربران در نحوه استفاده از خدمات بخش امانت (منابع چاپی)  -

دانشجویان خاص درگروه هاي آموزشی به  پیشنهاد و برنامه ریزي ایجاد کمیته مشترك با  -
 منظور ارتقا کلیه فرایندهاي مربوط به بخش امانت
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 برنامه ریزي تابستانی (تیرماه) براي نظم دهی به مخزن  -

 پیشنهادهاي جدید و برنامه ریزي درخصوص خدمات عمومی  -

 توسعه طرح غدیر در صورت همکاري بیشتر معاونت پژوهشی با طرح از نظر مالی  -

 زارش هاي ویژه و خاص تر از نرم افزار تهیه گ -
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اي  شاخه مرکز منطقهرسانی، کتابخانه دیجیتال، بخش دیداري و شنیداري و . مرکز اطالع3
 رسانی علوم و فناوري واحد دانشگاه کردستاناطالع 

 رسانی . مرکز اطالع1ـ3

ها اشاره تعدادي از این فعالیتگیرد؛ در ذیل به رسانی انجام میهاي زیادي در مرکز اطالع فعالیت
 گردد. می 

 ها، جستجوي منابع و مطالب علمیبخش رایانه  -3-2

روزانه تعداد زیادي از کاربران جهت جستجوي منابع علمی، کارهاي پژوهشی، کار با رایانه و ... به این  
از کارکرد   روز بودن و اطمینانکنند. الزم به ذکر است، مسئول این بخش جهت بهبخش مراجعه می 

 نماید.ها میها، روزانه مدت زمانی را صرف چک کردن آن سیستم

 
 

 هاي اطالعاتی انتخاب شرکت مناسب جهت دریافت خدمات پایگاه   -3-3

با توجه به وجود اشکال در خدمات شرکت ژیرو و نارضایتی از میزان خدمات ارائه شده توسط این 
هاي اطالعاتی به مدیریت محترم کتابخانه ارائه  دمات پایگاه شرکت، پیشنهاد تغییر شرکت ارائه دهنده خ

هاي هاي ارائه دهنده پایگاهها و خدمات دیگر شرکت شد و با موافقت و هماهنگی ایشان سرویس 
ها و مراکز  ها جهت انتخاب بهترین گزینه انجام گرفت و با دانشگاهاطالعاتی بررسی و مقایسه میان آن 

هاي یاد شده تماس حاصل شده و نظرات و میزان رضایت آنان از خدمات  علمی طرف قرارداد شرکت 
هاي اطالعات علمی طرف قرارداد و نیز مبالغ پرداختی جهت خدمات یاد  هاي ارائه دهنده پایگاهشرکت

گیري در مورد انتخاب شرکت مناسب  شده مورد پرس و جو قرار گرفت که کمک زیادي به تصمیم
هاي اطالعات علمی  همچنین جهت انتخاب هدفمند و مفید، لیستی از پایگاه جهت عقد قرارداد نمود. 

هاي مختلف آموزشی پیشنهاد و از ایشان نظرخواهی  مورد نیاز و مطلوب تهیه و به اساتید محترم گروه 
ها تعیین و اقدامات  شد و پس از دریافت بازخورد نظرات اساتید و اعمال این نظرات، لیست نهایی پایگاه

) انجام و پیگیري الزم  ارائه دهنده سامانه سمنتاكافزار (م جهت عقد قرارداد با شرکت کیان داده الز
پایگاه آنالین و بیش از   42تا حصول نتیجه صورت گرفت که در نهایت منجر به ایجاد دسترسی به 
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هاي جدید  ایگاهکننده جهت اطالع از پهاي گوناگون به جامعه استفاده پایگاه آفالین شد و از راه 5000
 رسانی شد.اطالع 

 هاي اطالعات علمی التین بررسی و کنترل روزانه پایگاه  -3-4

هاي اطالعات علمی سامانه سمنتاك کنترل و در صورت مشاهده قطعی یا وجود مشکل در  روزانه پایگاه
 پذیرد.ها پیگیري الزم جهت رفع مشکل صورت می دسترسی به پایگاه

 هاي اطالعاتی تفاده از پایگاه تهیه راهنماي اس  -3-5

کنندگان با سامانه تأمین منابع علمی یاد شده تهیه  راهنماي استفاده از سامانه جهت آشنایی استفاده 
 جهت استفاده روي سایت دانشگاه قرار داده شد.

 کنندگان از سامانه تأمین منابع علمی آموزش استفاده  -3-6

کننده به بخش، در خصوص جستجو و دانلود مقاالت    مراجعه به اعضاي محترم هیأت علمی و دانشجویان  
هاي مختلف برگزار  هایی در دانشکدههاي اطالعاتی مختلف آموزش داده شد و همچنین کارگاه از پایگاه
 گردید. 

 خدمات تحویل مدرك  -3-7

رسانی با نظر مساعد ریاست محترم کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، آماده تهیه تمامی منابع  بخش اطالع 
ویژه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی) است  الکترونیکی مورد نیاز کاربران خود (به 

طریق سامانه تحویل  عنوان کتب التین سفارش شده اساتید و دانشجویان، از    700و در این راستا حدود  
سازي تهیه، دیجیتال  Springerو  Taylor & Francis Ebooksهاي مدرك سمنتاك و نیز پایگاه

 پایگاه   2هاي جدید قرار گرفته روي  کنندگان ارسال گردید و نیز به صورت روزانه کتاب و براي درخواست
عنوان کتاب التین   3شوند. همچنین می یاد شده در باال دانلود و به مجموعه کتابخانه دیجیتال افزوده 

هاي مجزا ارائه گردیده بود، دانلود و پس از یکپارچه  صورت فصل درخواستی اعضاي هیأت علمی که به  
ها، براي ایشان ارسال و  ها به یک مجلد واحد بر اساس ترتیب صفحات و فصل نمودن و تبدیل آن 

 همچنین در کتابخانه دیجیتال قرار داده شد. 

 هاي رایگاندانلود کتب الکترونیکی التین از سایت  -3-8

هاي موضوعی  در زمینه  2020تا  2017هاي عنوان کتاب الکترونیکی التین مربوط به سال 4300
سازي عنوان، فهرستنویسی و دیجیتال  1854هاي رایگان دانلود شد که از این تعداد مختلف از سایت



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز

 
 

 95 

عنوان کتاب مربوط به   20930و نیز لیست  2018و  2017هاي شد و مابقی کتب مربوط به سال
 باشند.تهیه شده و در حال دانلود می  2020و  2019هاي سال

 کتابخانه دیجیتال  -3-9

اي آذرسا آغاز افزار کتابخانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه کردستان از چهار سال قبل فعالیت خود را در نرم 
  1398طوري که تا بهمن ماه سال  شود. به  سازي شده افزوده میال نموده و هر روز بر تعداد منابع دیجیت

عنوان کتاب الکترونیکی التین به مجموعه کتابخانه دیجیتال افزوده شده است. همچنین  1854تعداد 
عنوان کتاب التین درخواستی اساتید و دانشجویان سفارش، تهیه و ارسال   540، تعداد 1398در سال 

 در کتابخانه دیجیتال فهرستنویسی و بارگذاري گردید.  هاي مذکور شد و کتاب 

 بخش دیداري و شنیداري  -3-10

افزار کتابخانه  حلقه لوح فشرده دیداري و شنیداري التین و فارسی در نرم  176تعداد  ،1398در سال 
 جستجو، ایزو، فهرستنویسی و در کتابخانه دیجیتال بارگذاري گردید. 

 هاي تحصیالت تکمیلی ها و رساله نامهیان سامانه همانندجویی پا -3-11

هاي تحصیالت  ها و رساله نامه نفر از اعضاي هیأت علمی در سامانه همانندجویی پایان 372ثبت نام 
ویرایش اطالعات اساتید و تخصیص اعتبار به ایشان در سامانه جهت دسترسی به آن، صورت  تکمیلی و  

گرفت و به صورت روزانه سامانه یاد شده بررسی و در صورت وجود مشکل یا قطعی، پیگیري الزم جهت  
گیرد. همچنین روزانه راهنمایی الزم در خصوص کار با سامانه همانندجویی  رفع مشکل صورت می 

 ها به اساتید محترم ارائه شده است.  نامهپایان

نامه دانشجویی در سامانه مربوطه با توجه به عدم دسترسی اساتیِد مربوطه  مورد پایان  2یابی مشابهت
 به سامانه، از طرف ایشان و به خواسته آنان انجام شد.

 

 سامانه همانندجویی مقاالت التین  -3-12

یابی مقاالت التین در سامانه تأمین منابع علمی سمنتاك  مشابهت مورد 114از ابتداي قرارداد تاکنون 
 گان مربوطه ارسال گردید.کنند انجام و نتیجه براي درخواست

 رسانی علوم و فناوري اي اطالع شاخه مرکز منطقه  -3-13
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م جهت  پیگیري الز ، رسانی علوم و فناوري شیرازاي اطالع با توجه به اتمام مدت قرارداد با مرکز منطقه 
نامه و جلوگیري از قطع دسترسی به خدمات این مرکز صورت گرفت و در راستاي مفاد  تمدید تفاهم 

رسانی علوم و  اي اطالع هاي دانشجویان تهیه و به مرکز منطقه نامهنامه، فایل پی.دي.اف پایانتفاهم 
 فناوري شیراز ارسال گردید. 

 رسانی هاي مرکز اطالع دیگر فعالیت  -3-14

 . 1398مورد در سال   285و بازگشت منابع دیداري و شنیداري مورد نیاز دانشجویان به تعداد  امانت

 انجام تسویه حساب دانشجویان؛

 رسانی؛عدد سیستم به بخش اطالع  4اضافه کردن 

 هاي موجود در بخش؛ ها و سیستماندازي مجدد تین کالینت تعویض ویندوز و راه 

 ز اساتید؛دانلود و ارسال مقاالت مورد نیا

 رسانی علوم و فناوري شیراز؛ اي اطالع مقاله از مرکز منطقه   7000دانلود 

اي  هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارسال به مرکز منطقه ها و رساله نامه تهیه فایل پشتیبان از پایان
 رسانی علوم و فناوري شیراز؛اطالع 

 هاي جدید؛ح شیفت مواد دیداري و شنیداري جهت ایجاد فضا براي لو 

 راهنمایی مراجعین به بخش جهت جستجوي منابع و تمدید مدارك در دست امانت؛ 

 ها؛التحصیل و تذکر جهت رفع ایرادات موجود و تحویل گرفتن آن هاي دانشجویان فارغ نامه کنترل پایان 

نظارت  استفاده از نیروي کار دانشجویی جهت تسریع در فرایند دانلود کتب الکترونیکی التین رایگان و 
 ها؛و کنترل کارهاي انجام شده توسط ایشان و ثبت ساعات حضور آن 

کارگیري ایشان  شناسی و به التحصیل مقطع کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش آموزش یک نفر فارغ 
 منابع الکترونیکی التین؛  جهت فهرستنویسی

انجام موارد درخواستی اعضاي محترم هیأت علمی از منزل در خارج از ساعات اداري (همانندجویی   
مقاالت التین، سفارش و دانلود کتب و مقاالت الکترونیکی التین و ایجاد دسترسی به سامانه  

 هاي مذکور)؛ ها و راهنمایی جهت استفاده از سامانهنامههمانندجویی پایان

 خوانی بخش امانت کتابخانه؛  د شیفت و شلفهمکاري در فراین
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 هاي مختلف آموزشی. المللی کتاب تهران و خرید منابع درخواستی گروه شرکت در نمایشگاه بین
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 هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نامهپایان  -4

 نامهپایان  25فارسی و  پایان نامه 622حدود  Wordو  PDF، نسخه چاپی و فایل 1398در سال  -

سازي تحصیالت تکمیلی بررسی و پس ثبت در دفتر ثبت، تههی برچسب و دیجیتال التین دانشجویان 
 ها گردید.نامه وارد مخرن پایان

 التینو   نامه فارسیپایاناز متن کامل  بانیپشت ل یفا هی ته -

 زمینه لوگوي دانشگاه کردستان با پیش  دهیصفحه چک 15 ل یفاتهیه  -

 زمینه لوگوي دانشگاه کردستاننامه با پپیش پایان   pdfو    wordیل کامل تهیه فا -

افزار کتابخانه  هاي قبل که به علت تغییر و تعویض نرمهاي سالنامهفایل دیجیتال پایان  500بارگذاري    -
 قابل بارگذاري نبودند. 

 
 ی اعضاي هیات علمی پژوهش   يطرحها -2-4

طرح پژوهشی اعضاي هیات علمی،   15، تعداد  Wordو    PDF، نسخه چاپی و فایل  1398در سال    -
 بررسی و سپس در طی مراحل ذیل ثبت گردید.

 ثبت در دفتر ثبت به صورت دستی در دفتر ثبت   -

 ورد اطالعات هر طرح پژوهشی در نرم افزار آذرسا  -

  هاي پژوهشی طرح از متن کامل بانیپشت ل یفا هی ته -

 تهیه برچسب و آماده سازي طرح ها   -

 و ورود فایل دیجیتا طرح ها در کتابخانه  سازي دیجیتال -

 14عکس شماره 
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 نشریات ادواري  -3-4

 ی اهداییچاپ اتینشر یو سازمانده افت یدر -

 هاي مربوطه ها به دانشکده بررسی نسخ اضافی نشریات و اهداي آن  -

و   کا،یلیوینورمگز، س  ران،ی(شامل مگ  یفارس  یعلم اتینشر يهاگاهیپا د ی عقد قرارداد و خر ،یابیارز -
 )یاطالعات گاهیدهنده پاارائه  يهاسازمان ریسا

 شده  يداریخر یاطالعات  گاهیهر پا ي قراردادها  ياجرا ي ریگ یو پ ينگهدار -

 کتابخانه  تیو قراردادن آنها در سا گانیرا  یفارس  اتینشر يهاگاهیپا نک یل ه یو ته ي گردآور -
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 بخش خدمات فنی: -5

مهمترین بخش هاي کتابخانه است که شامل دو بخش مجموعه سازي یا  این بخش از کتابخانه یکی از  
ها کارها و وظایف  فراهم آوري و فهرستنویسی و آماده سازي کتاب می باشد که هر کدام از بخش

 شود. گوناگونی دارد که به صورت جداگانه به هرکدام از آنها پرداخت می

 مجموعه سازي و فراهم آوري  - 5-1

منابع مورد نیاز و حفظ پویایی کتابخانه و به روزنگه داشتن مجموعه کتابخانه بخش   در راستاي تامین  
خدمات فنی کتابخانه با توجه به نیاز سنجی کتابخانه موظف است از دو طریق منابع مورد نیاز کتابخانه  

 ).  2را برآورده نماید(جدول 

 نخست خریداري منابع مورد نیاز کتابخانه، و   )1

و ناشرین دانشگاهی و عمومی اعم از ناشرین دولتی و خصوصی به منظور اهداي    مکاتبه با موسسات )2
 کتاب.  

مهمترین کارهاي انجام شده در رابطه با تامین منابع که در بخش خدمات فنی صورت گرفته است به  
   شرح زیر میباشد.

کتاب تهران سال  نسخه از نمایشگاه بین اللملی  1220عنوان کتاب معادل  973شرکت وخریداري  )1
1398 

نسخه از نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان   593عنوان کتاب معادل  494شرکت و خریداري  )2
1398 

خصوصی و دولتی   موسسه و سازمانهاي مختلف ناشر معتبر و  60ارسال درخواست اهداي به بیش از   )3
 که شامل موارد زیر می باشد.
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 زمینه اهداء کتاب با مجموعه همکاري داشته اند: فهرست موسسات و انتشاراتی که در  2جدول  
مبلغ به 

 تومان
تعداد 
 نسخه

تعداد 
 عناوین

 ردیف  نام موسسه ها وانتشارات تاریخ

 1 یو اجتماع  یپژوهشکده مطالعات فرهنگ 23/08/1397 71 71 2500000
 2 یاسالم يکتابخانه مجلس شورا 02/09/1397 230 230 4000000
 3 يو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م 03/09/1397 300 325 11000000
 4 و مرکز اسناد دانشگاه تهران يکتابخانه مرکز 10/09/1397 274 274 6500000
 5 نشر ققنوس  13/09/1397 138 138 3500000
 4 ارینشر ماز 17/09/1397 39 39 1100000
 7 دینشر مروار 24/09/1397 114 114 3000000
 8 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 28/09/1397 60 60 2400000
 9 انتشارات قطره  12/10/1397 22 44 500000
 10 مرکز نشر دانشگاهی 07/11/1397 50 56 500000
 11 انتشارات صنعتی اصفهان  14/11/1397 130 170 3500000
 12 کتابخانه ملی ایران 27/11/1398 800 800 16000000
 13 انتشارات سمت  19/12/1397 300 300 7000000
 14 نشر مرکز 25/12/1397 50 50 500000
 15 انتشارات سمت  10/06/1398 31 32 790000
 16 انتشارات گل آذین 13/07/1398 63 127 3300000

150000 6 6 01/07/1398 
وابسته به جهاد  يپژوهشکده گردشگر

 ی مشهددانشگاه
17 

 18 رشاد استان کردستانفرهنگ و ااداره  23/07/1398 475 672 15500000
 19 تهران انتشارات دانشگاه  10/06/1398 89 180 1113300

1500000 61 60 04/08/1398 
 یو اجتماع  یپژوهشکده مطالعات فرهنگ

 يو فناور قاتیوزارت علوم و تحق
20 

 21 ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و  18/08/1398 164 185 4800000
 22 خانه کتاب 02/09/1398 319 352 13950000
 23 مه کتبی ئه میر(ماموستا علی باپیر) 16/09/1398 27 27 2200000
 24 پژوهشکده علوم جهاد دانشگاهی 27/09/1398 40 48 1930000
 25 انتشارات سمت  25/10/1398 28 31 741000
 26 کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران 14/11/1398 122 125 3400000
 27 انتشارات دانشگاه سمنان 14/11/1398 61 62 1200000
 28 اهدایی مصطفی زلمی 28/11/1398 24 24 3500000
 29 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود 30/11/1398 80 86 2600000

  جمع کل  3731 4205 123614000
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توجه به مکاتبات صورت گرفته با مراکز و ناشرین مختلف قابل به روز  قابل ذکر است که این فهرست با  
 باشد می

 
 

 تهیه برخی دیگر از منابع از طریق خرید از نمایشگاه ها   -5-3

 مبلغ به تومان نسخه عنوان تاریخ خریداري ردیف 
 34494000 1220 973  تهران 98نمایشگاه  1
 28500000 593 494  کردستان 98نمایشگاه  2
 685800 22 19 16/09/98 کتابیران  3
 3554700 107 75 1/11/98 کتابیران  4
 1300400 74 انگلیسی 37 8/11/98 کتابیران  5
 409200 12 9 8/11/98 کتابیران  6

 68944100 2028 1607  جمع کل 

 

 فهرستنویسی، رده بندي و آماده سازي   -5-4

یکی از مهمترین کارهاي مربوط به بخش خدمات فنی یا به عبارت دیگر مهمترین امر مهم بخش  
بندي کتابها شامل بندي کتاب است. در این بخش فهرستنویسی و ردهخدمات فنی فهرستنویسی و رده
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باشد. مهمترین کارهاي  انگلیسی و دیگر کتب التین میفهرستنویسی کتابهاي فارسی، کردي، عربی و 
 باشد.. به شرح زیر می28/11/1398تا  1397/ 01/06انجام شده در این قسمت از تاریخ 

 عنوان کتاب فارسی؛ 11000فهرستنویسی و رده بندي بیش از  )1

 عنوان کتاب عربی؛ 246فهرستنویسی و رده بندي بیش از  )2

 عنوان کتاب کردي؛  797ز فهرستنویسی و رده بندي بیش ا )3

 انگلیسی؛ کتاب  عنوان 670فهرستنویسی و رده بندي بیش از   )4

 عنوان کتاب تکراري؛   1000بیش از  وارد کردن )5

 عنوان کتاب؛ 450از   ش یاصالح ب )6

 ؛ عنوان کتاب  200از  شیب ی و صحاف ریتعم )7
  عنوان کتاب از مخزن جهت مقایسه 410 آوردن بیش از )8

 ن مجموعه: یوج  -5-5

 1397سال  انینسخه کتاب تا پا 2855 نیوج )1
 1398نسخه در سال  606 نیوج )2

که شامل تهیه برچسب و بارکد کتاب و چسباندن آن به کتاب، و   آماده سازي وثبت کتابدر زمینه 
  14163باشد، آماده سازي نزدیک به ثبت و نوشتن اطالعات کتابشناختی کتاب ها در دفتر ثبت می

عنوان کتاب   7580نسخه کتاب انجام شده است و تحویل بخش مراجعات داده شده است. و بیش از 
ثبت شده است که نسبت به همان بازه زمانی در سال هاي گذشته رشدي تقریبا سه برابري داشته  

 است.

هاي روستایی و  از دیگر کارهاي صورت گرفته شده در این اهداي کتاب به کتابخانه - 5-6
 باشد که عبارتند از هاي اطراف میی سطح استان و شهرستانعموم

 به کتابخانه بیجار  نسخه کتاب 260  انتخاب و اهدا )1

 کارتن به کتابخانه هاي عمومی سطح استان45نسخه کتاب معادل  850بیش  انتخاب و اهدا )2

   نسخه کتاب به کتابخانه دانشکده ادبیات 325اننخاب و اهدا بیش از )3
 نسخه کتاب به کتابخانه اي عمومی در شهر بانه   40ش از  انتخاب و اهدا بی )4

 عنوان کتاب به دو کتابخانه روستایی در شهر سقز  150انتخاب و اهدا بیش از   )5

 عنوان کتابخانه به کتابخانه روستاي نوریاب در شهرستان پاوه  205انتخاب و اهدا بیش از   )6

 کتابخانه روستاي سلینعنوان کتابخانه به   75انتخاب و اهدا بیش از   )7
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 عنوان کتاب به کتابخانه دانشکده ادبیات 30انتخاب و اهدا   )8

 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کردستان به کتابخانه دانشگاه سمنان 53انتخاب و اهدا   )9

 عنوان کتاب انتشارات دانشگاه کردستان به کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود  51انتخاب و اهدا   )10

 رهاي انجام شده در راستاي ارائه بهتر خدمات عمومی در کتابخانهاز دیگر کا -5-7

 راه اندازي کانال تلگرامی کتابخانه در راستاي اطالع رسانی و ارائه بهتر خدمات و رویدادهاي کتابخانه؛  )1

 
هاي تازه در کتابخانه اي از کتابهاي کتاب جهت معرفی گزیده راه اندازي ویترین تازه   -5-8

 ی به صورت هفتگ

 
 : تهیه لیبل حرارتی:-5-9



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد يکتابخانه مرکز

 
 

 105 

از دیگر کارهاي صورت گرفته در این بخش استفاده از لیبل پرینتر حرارتی رولی در جهت تهیه  
 برچسب(لیبل) و بارکدهاي کتاب با بهترین کیفیت می باشد.
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 مرکز اسناد و مدارك علمی   -6

همچنین مجموعه بزرگی از آرشیو نشریات در  با عنایت به وجود تعدادي اسناد و مدارك علمی و 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد و عدم استفاده از موارد بیان شده، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه  

ي الهی و با تالش و عنایت مسئولین دانشگاه، مرکز اسناد و مدارك علمی را  بر آن شد تا با حول و قوه 
، مدارك علمی، آثار تاریخی  اسناد،  آثار مفاخرپذیر کردن  حفظ، نگهداري و دسترس آوري،  منظور جمع به 

هاي ها و ادارات استان کردستان و حتی در صورت تمایل و همکاري، استان ها، سازماندانشگاه و ...
ذکر    اندازي نماید. الزم بهراه   1398همجوار در محل کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه در اول آذر  

اندازي صرفاً در حد انبار اسناد بوده و بعد  است مکان در نظر گرفته شده براي این منظور تا قبل از راه
آن توسط مسئول تعیین شده و به کمک نیروهاي خدمات کتابخانه سازماندهی و آماده تفکیک مجموعه  

 برداري گردید. اسناد و بهره 

 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد با نظر موافق معاون محترم پژوهش و فناوري  ،  1398در اواخر بهمن ماه  

 اقدام به توسعه مرکز اسناد نموده و در حال حاضر مشغول به سازماندهی این بخش هستیم.
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 هاي اهدایی . مجموعه1ـ6

ان زمین اشتیاق  هاي حسنه بوده و بیشتر مرمان ایرخوشبختانه سنت اهدا در بین ما ایرانیان از سنت
هاي  ها و ادارات زیادي هم در داخل استان و هم از استانزیادي به اهدا دارند، در این بین افراد، سازمان 

همجوار آمادگی خود را جهت اهدا و انتقال مجموعه خود به مرکز اسناد و مدارك علمی دانشگاه  
 اند:کردستان اعالم کرده 

االسالمی است اهدائی مربوط به مرحوم پروفسور سید اسعد شیخ  . اولین مجموعه اسناد و مدارك 1ـ1ـ6
هاي قدیمی و ... است؛ الزم به ذکر است  نسخه کتاب خطی، چاپ سنگی، کتاب 380که شامل حدود 

اي نزدیک به مرکز  نسخه دیگر از اسناد و مدارك ارزشمند و تاریخی وي نیز در آینده  1000حدود 
 شود. نتقال داده می اسناد و مدارك علمی دانشگاه ا
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نژادي کرد» توسط جناب آقاي سیروان  . اهداي نسخه چاپ قدیم با عنوان «تاریخ ریشه2ـ1ـ6
 محمودي از شهر سنندج. 

 
. اهداي نسخه چاپ قدیم با عنوان «منطق شرح منظومه سبزواري» توسط سرکار خانم  3ـ1ـ6

 سیران قادري از شهر مهاباد. 

 
 هاي مرکز اسناد و مدارك علمی دیگر فعالیت  -3ـ6

ها، ادارات،  روزتر مرکز اسناد و مدارك علمی دانشگاه، با سازماناندازي بهتر و به جهت برپایی، توسعه، راه 
افراد، صاحبنظران و صاحبان آثار نفیس و خطی زیادي صحبت شده و بیشر این مررکز و بزرگواران  
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بات و حتی آثار خود به مرکز اسناد و مدارك علمی دانشگاه اعالم  آمادگی خود را جهت انتقال تجری
 نموده اند. از جمله موارد بیان شده:

 شماره نشریه به مرکز اسناد و مدارك علمی دانشگاه 209ماهنامه علمی مهابان: انتقال سري  -

 خانه کرد سنندج  -

 سازمان تبلیغات اسالمی سنندج -

 دانشگاه فرهنگیان استان کردستان -

 گاه آزد اسالمی سنندج دانش -

 المعارف اسالمی (واقع در شهر تهران) دایره  -

 سازماندهی اسناد و مدارك علمی  3ـ7

کننده، اقدام به سازماندهی، مرتب نمودن و تهیه برچسب براي  جهت استفاده بهتر و صرف زمان مراجعه 
 است. نشریات شده
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 پژوهشکده کردستان شناسی
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 کلیات
شناسی دانشگاه کردستان که یکی از نهادهاي معتبر پژوهشی و اجرایی در حوزه  پژوهشکدة کُردستان

فعال و مؤثر   ي عنوان تنها پژوهشکدهاستراتژیک و توسعه کردستان است، به کردي، مطالعات مطالعات 
هاي  وجود محدودیت نماید. این پژوهشکده با در ایران فعالیت می  توسعه کردي و  در زمینه مطالعات 

هاي  ترین پژوهشکدهجمله شاخص  از  ي حمایت همه جانبه دانشگاه کردستان،، به واسطه مالی و اجرایی
 .  خدمتگزاري نماید  هاي مختلف علمی و پژوهشی توانسته است در زمینه  کنون که تا است کشور

 هاي پژوهشی پژوهشکدهگروه
به صورت همزمان بازوهاي پژوهشی،  که    استپژوهشی  چهار گروه    داراي   شناسیي کردستان پژوهشکده

گیرد. این  ها صورت می در قالب آن   ەپژوهشکد   هاي راهبرديآموزشی و عملیات پژوهشکده بوده و برنامه 
،  "شناسی و ادبیات کرديزبان "دهند شامل گروه پژوهشی  ي پژوهشکده را تشکیل می ها که شاکله گروه 

گروه  "و  "مطالعات راهبردي و توسعه"، گروه پژوهشی "فرهنگ کردستانتاریخ و "گروه پژوهشی 
گروه   هاي پژوهشی داراي مدیریک از این گروه  است. هر "پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار

ها بر اساس دستورالعمل کلی و راهبردي دانشگاه  ي خود هستند. این گروه هاي ویژه پژوهشی و کارگروه 
شمسی   1398شناسی در سال ن مبتنی بر اساسنامه پژوهشکده کردستان چنی کردستان و هم 

  اند:هاي خود را به طور کلی در قالب امور زیر به انجام رساندهفعالیت
ي راهبردي پژوهشکده،  گیري تشکیل جلسات شوراي علمی گروه و اداره آن، تدوین برنامه پی

هاي داخلی و  ها و پروژه ، نظارت بر طرح ي راهبردي پژوهشکدهریزي جهت اجراي برنامه برنامه 
ها و انجام  دهی طرح کارفرمایی، پیگیري اجراي مصوبات شوراي پژوهشی گروه، نظارت بر نحوه گزارش 

هاي مشترك پژوهشی با مراکز خارج از  خصوص، بررسی و پیشنهاد انجام فعالیت این پیگیري الزم در
هایی که در ارتقاء سطح علمی و کیفیت گروه پژوهشی  واحد یا پژوهشکده، بررسی و پیشنهاد برنامه 

 باشند و غیره. مؤثر می 
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 پژوهشکده  ران یمد  يراشو

 سمت  نام نام خانوادگی ردیف 
 رئیس آرادکتر بهروز چمن 1
 مدیر گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار  دکتر شهرام کبودوندپور 2
 پژوهشنامه ادبیات کردي مدیر مسئول  الدین جباري دکتر نجم  3
 مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردي و توسعه  مهردکتر حسین دانش  4
 شناسی و ادبیات کردي مدیر گروه پژوهشی زبان  دکتر زانیار نقشبندي  5
 مدیر گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ کردستان  دکتر کیوان بلندهمتان  6
 مدیر پژوهشی  دکتر مسعود بیننده  7
 مدیر کتابخانه  خانم حسیبه سیدي  8

 

 

شناسی در جذب اعضاي پژوهشی پیوسته و ناپیوسته در  عملکرد پژوهشکده کردستان 
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 شناسی و ادبیات کردي گروه پژوهشی زبان

 دکتر زانیار نقشبندي  مدیر گروه: 

  کردستان  دانشگاه کردي   ادبیات و  زبان  گروه استادیار
 z.naghshbandi@uok.ac.ir ایمیل:
 lit@ksi.uok.ac.ir:  گروه ایمیل

 
  انجام براي  مطلوب زمینه آوردن فراهم کردي ادبیات و شناسیزبان  پژوهشی گروه راهبردي هدف

  محورهاي .  باشد می  شناسیزبان   و   ادبیات  پژوهشی  حوزه  دو  در   زیرساختی  و   کاربردي  اصیل،  هايپژوهش
  کردي  شناختیگویش  و شناختیزبان مطالعات کردي، فولکلور مطالعات بر مشتمل مدنظر پژوهشی

. باشدمی  تطبیقی  و  ايبینارشته  مطالعات و  کردي  ادبیات  تاریخ  ، )شناختیرده  و  نظري  از  اعم(
  تخصصی   هاينشست  یا  و  مقاله   کتاب،  پژوهشی،  طرح  قالب  در   انجام،  حال  در   و   گرفته،  انجام  هايپژوهش
  روشمند، و علمی گفتگوي فضاي تأمین. گیرند می  قرار عالقمندان و پژوهشگران اختیار در و منتشر
  و  پژوهشگران  توانمندسازي  به  اهتمام و  آوريتاب  پرورش  و  بررسی و  نقد  براي  مستعد  بستر  ایجاد

  و  مطالعات شناختیروش  و  کیفی  سطح  ارتقاي و  تقویت  راستاي  در  پژوهش  حوزه  به عالقمندان
 .دهند می   تشکیل را  گروه  کالن سیاستگذاري محورهاي کردي ادبیات و  زبان پژوهشهاي
تمام و آثار تألیفی مصوب منتشر  هاي پژوهشی نابا رویکرد تکمیل طرح شناسی و ادبیات کردي  گروه زبان 
هاي عامیانه کردي (فاز اول) و آثاري از این  ي قصه آورچون طرح اطلس زبان کردي؛ جمع نشده هم 

هاي کردي،  دست و به منظور بسط و گسترش مطالعات زبانی و ادبی کردي به سوي دیگر گویش
  1389سال تحصیلی اول سال در ابتداي نیم المللی هاي بین چنین بسترسازي براي همکاريهم

 است.   نموده اجرابینی و هایی را پیش برنامه 
 ي کرد   اتیو ادب یشناس گروه زبان  يهاگروه کار

 تعداد اعضا  مدیر کارگروه  نام کارگروه ردیف 

 نفر  5 آرادکتر بهروز چمن عامیانه  هايقصه   آوريجمع  کارگروه 1
 نفر  8 هوشنگ شریعتی  سازي خط بریلکارگروه یکپارچه  2
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 گروه پژوهشی مطالعات تاریخ و فرهنگ کردستان 

 دکتر کیوان بلندهمتان  مدیر گروه:

 کردستان  دانشگاه تربیتی  علوم گروه استادیار
 k.bolandhematan@uok.ac.ir: ایمیل
 hic@ksi.uok.ac.ir: گروه ایمیل

 
  متشکل   که  کردستان،  دانشگاه  شناسی  کردستان  پژوهشکده  در   کردستان   فرهنگ   و  تاریخ  پژوهشی   گروه 

  تالش  است؛  فرهنگ و  تاریخ شناختی وسیعِ  حوزه  با  مرتبط  هايتخصص  داراي  متخصص  اعضاي  از
  تحقیق   انجام  جهت  علمی  و   اداري   هايارگان   و   پژوهشگران  سایر  با  هماهنگی  و  سازي  بستر   با  تا  کند می 

 . کند  فراهم  را  جامعه معنوي و  مادي  ارتقاي و  پیشرفت زمینه علمی؛  مجامع به  آن  ارائه  و  پژوهش  و
   :است کرده  تعریف اینچنین را  خود هاي برنامه و اهداف
 و نیارها اساس  بر  کردستان فرهنگ و تاریخ با مرتبط  پژوهشی و  مطالعاتی محورهاي تعریف -

 علمی مرتبط   منابع  کردن روز  به  و  موجود تهیه  امکانات
 دانشگاه  در  گروه  اهداف  و  مطالعات  حوزه   با  مرتبط   تخصصهاي  با  علمی  هیات  اعضاي  شناسایی -

  و  غیردولتی و  دولتی  نهادهــاي سازمانها، ها،دانشگاه پژوهشی، موسسات سایر و  کردستان
  انجام جهت در  آنها با همکاري و مشارکت زمینه سازي فراهم  و خارجی و داخلی محققــان
 مرتبط  تحقیقات امر  در  الزم هايهمکاري و  تجربه  انتقال ،  هاپژوهش ، مطالعات

 دانشگاه  مرکزي کتابخانه همکاري با  خطی هاينسخه و  اسناد  مرکز ایجاد  براي  تالش  -
 

 هاي گروه تاریخ و فرهنگ کردستان کارگروه 

 تعداد اعضا  مدیر کارگروه  نام کارگروه ردیف 

 نفر  6 دکتر مسعود بیننده  تاریخ اجتماعی 1
 نفر  6 پناهیفریدون حسین  مشاغل بومی سنندج  2
 نفر  5 حمید حاصلی موسیقی کردي  3
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 پژوهشی مطالعات مطالعات راهبردي و توسعه گروه 

 مهردکتر حسین دانش مدیر گروه:

  شناسی دانشگاه کردستانجامعه  گروه استادیار
 h.daneshmehr@uok.ac.ir: ایمیل
 sds@ksi.uok.ac.ir: گروه ایمیل

 
  نگاه  با ايتوسعه  مسائل و هاطرح  مختلف  ابعاد ارزیابی مطالعه، شناخت، گروه  این تأسیس  از  هدف

 هاطرح  مالی و  اجتماعی هايهزینه  و  ارائه  عملیاتی راهکارهاي بتوان  آن يواسطه  به که  است کاربردي 
  است  وابسته  عضو 30 از  بیش  و  پیوسته  عضو 14 داراي  گروه  این. داد کاهش را  توسعه  هايسیاست و

  »روستایی  توسعه  کلینیک «  کارگروه  گروه   این  در .  باشند می   تحقیق   به   مشغول  مختلف  هايحوزه   در   که 
  خدمات انجام به مشغول پژوهشکده هايسیاست و اهداف راستاي در حرکت ضمن که است دایر

  از  »روستایی اشتغالزایی و  اقتصادي  توسعه   برنامه تدوین«  کالن  طرح  همچنین. است علمی  و اجتماعی
 .باشد  می گروه   این در   فعال پروژههاي  دیگر

 هاي گروه مطالعات راهبردي و توسعه کارگروه 

 تعداد اعضا  مدیر کارگروه  نام کارگروه ردیف 

 نفر  8 دکتر رشید احمدرش  کلینیک توسعه روستایی  1
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 گروه پژوهشی مطالعات مطالعات محیطی دریاچه زریبار 

 کبودوندپور دکتر شهرام  مدیر گروه:

  محیط زیست دانشگاه کردستان گروه استادیار
 s.kaboodvandpour@uok.ac.ir: ایمیل

 
  به  زریبار دریاچه محیطی  مطالعات پژوهشی گروه  دانشگاه امناء هیأت  تأیید  با  1398 سال زمستان  در 

  دریاچه  محیطی  مطالعات  پژوهشی . گروه گردید  اضافه شناسیکردستان  پژوهشکده پژوهشی هايگروه 
  و  حفاظت  معرفی،  هدف  با شناسیکردستان پژوهشکده  پژوهشی  هاي گروه از  یکی  عنوان  به  زریبار

  هايمحیط   هايظرفیت   سایر  و  زیستی  ذخایر  از  پایدار  برداريبهره   و  زیست  محیط   کیفیت   ارتقاء  حراست،
  این  خصوص در میدانی هايپژوهش  و مطالعات نمودن هدفمند  نیز و زریبار دریاچه لهجم از طبیعی
  شبکه   یک  ایجاد  با  مدت  دراز   در  دارد  نظر   در  پژوهشی  گروه  این.  است  شده  تأسیس  طبیعی   هايمحیط 

  تجربه   و  اطالعات  تبادل   امکان  آوري   فراهم   ضمن  محیطی   مطالعاتی   هايینه زم  متخصصین  و  نخبگان  از
  بر  مبتنی  و  منسجم اطالعاتی پایگاه یک ایجاد چنین هم و  جامعه بدنه و اجرا دانشگاه، بخش سه بین

 .آورد فراهم را زریبار  دریاچه  ویژه   به طبیعی هايزیستگاه  پایداري و  حفظ   يزمینه  اصیل،  هايپژوهش

 

 هاي گروه مطالعات محیطی دریاچه زریبار کارگروه 

 تعداد اعضا  کارگروه مدیر  نام کارگروه ردیف 

 نفر  6 دکتر نقی شعبانیان  زیستی  تنوع  و حفاظت و شناسیزیست  کارگروه 1
 نفر  5 دکتر کامران چپی  خاك  و  آب  کارگروه 2
 نفر  8 دکتر هیمن شهابی محیطی  تغییرات  پایش کارگروه 3
 نفر  3 پور دکتر احمد ولی  اجتماعی  و  اقتصادي  مطالعات  کارگروه 4
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 هاي پژوهشی طرح 

 
 کافرما  گروه پژوهشی مجري عنوان طرح ردیف

1 
 سید دکتر پریشان مال دیوان انتقادي تصحیح

 حسینی  آرمان
 آبباریکی

 و شناسیزبان
 کردي ادبیات

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

2 
 عامیانه هايقصه ثبت و ضبط آوري،جمع 
 پلنگانه، منصورآقایی،(تابعه  و  روانسر  ەحوز
 آباددولت و آبادحسن بدر،

 و شناسیزبان احمدي  ایرج
 کردي ادبیات

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

3 
 ي منطقه  هايافسانه و هاقصه  گردآوري

 لیالخ
 و شناسیزبان احمدي ابراهیم

 کردي ادبیات
 پژوهشکده
 شناسیکردستان

4 
 و اجتماعی سیاسی، تحوالت تاریخ

 دهگالن شهرستان فرهنگی
 تاریخ مطالعات محمدي امیر

 فرهنگ و
 کردستان

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

5 
 نگاه از کردها فرهنگی-اجتماعی حیات

 قاجار عصر در خارجی نویسان سفرنامه
 انور  دکتر

 خالندي
 تاریخ مطالعات

 فرهنگ و
 کردستان

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

6 
 جغرافیایی مکانهاي اسامی بازنگري

 سنندج  شهرستان
 سعید دکتر

 خضري 
 تاریخ مطالعات

 فرهنگ و
 کردستان

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

7 
 تاکید  با(  زمان  گذر  در  االحسان  دار  مسجد

 از  منطقه علمی تحوالت در آن نقش بر
 )پهلوي عصر پایان تا آغاز

 نوید سید دکتر
 نقشبندي 

 تاریخ مطالعات
 فرهنگ و

 کردستان

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

8 
  ایران  روابط در کُرد طوایف و ایالت نقش

 سلطنت  تا  آغاز  از  قاجار عصر  در  عثمانی  و
 شاه ین ناصرالد

 تاریخ مطالعات اکبري  آرمان
 فرهنگ و

 کردستان

 پژوهشکده
 شناسیکردستان

9 

 تجاريِ اطلس تدوین و شناسیبوم
 مرزي  مناطق در وکارکسب يتوسعه 
 به  گرایش  کاهش  هدف  با  کردستان  استان

 کولبري 

 رضا دکتر
 شافعی

 مطالعات
 مطالعات
 و  راهبردي

 توسعه 

 پژوهشکده
 مشترك(  شناسیکردستان

 و مدیریت سازمان با
 استان  ریزيبرنامه

 )کردستان
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10 

 مرزي مناطق اقتصادي ظرفیتهاي
 جهت  توسعه  بسترهاي و کُردنشین
 کولبري  پدیده ساماندهی

 علی دکتر
 و مجیديفقه

 خالد دکتر
 احمدزاده 

 مطالعات
 مطالعات
 و  راهبردي

 توسعه 

 پژوهشکده
 مشترك(  شناسیکردستان

 و مدیریت سازمان با
 استان  ریزيبرنامه

 )کردستان

11 

 اجتماعی و اقتصادي هايظرفیت ارزیابی
 و  تبیین منظور به مرزي اجتماعات

 نقد  بر  تأکید  با  ايتوسعه  هايبدیل  طراحی
: مطالعه مورد( مرزي هايبازارچه 
 )کردستان استان مرزي هايبازارچه 

 مطالعات هدایت عثمان
 مطالعات
 و  راهبردي

 توسعه 

 پژوهشکده
 مشترك(  شناسیکردستان

 و مدیریت سازمان با
 استان  ریزيبرنامه

 )کردستان
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 یافته هاي پژوهشی خاتمه طرح 
 ردیف مجري عنوان طرح گروه پژوهشی تاریخ اتمام 

مطالعات راهبردي و  28/12/1398
 توسعه 

ارائه ره نگاشتی براي توسعه صنایع 
 کوچک و متوسط استان کردستان 

دکتر آرمان 
 زاداحمدي 

1 

مطالعات راهبردي و  28/02/1399
 توسعه 

ارزیابی و اولویت بندي روستاهاي هدف 
گردشگري استان کردستان جهت 

 اي سرمایه گذاري و توسعه منطقه

 دکتر فاتح حبیبی

2 

مطالعات راهبردي و  در حال دفاع
 توسعه 

شناسایی راهبردهاي توسعه اشتغال در 
بخش کشاورزي با استفاده از رهیافت 

SWOT  مطابق اهداف برنامه ششم
توسعه (مطالعه موردي: شهرستان 

 سنندج)

دکتر محمد 
 جاللی

3 

مطالعات راهبردي و  31/06/1398
 توسعه 

تاکید بر بازآفرینی پایدار محالت با 
رویکرد شهروند محور (نمونه موردي  
 ناحیه منفصل شهري نایسر شهر سنندج)

 کسري آشوري 

4 

مطالعات راهبردي و  31/06/1398
 توسعه 

شناخت راهبرد و راهکارهاي عملی ارتقاء 
نقش روستاهاي داراي مزیت براي توسعه  

 اي در شهرستان سروآبادو توازن منطقه 

دکتر جاهده 
 5 خواهتکیه 

مطالعات راهبردي و  در حال دفاع
 توسعه 

شناسایی موانع، مشکالت و ارائه 
راهکارهاي توسعه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی استان کردستان در بازارهاي 

 هدف با تاکید بر تامین مالی

دکتر خالد 
 احمدزاده 

6 
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هاي هاي پژوهشی در سالطرح شناسی در زمینه مقایسه عملکرد پژوهشکده کردستان

 1398و  1397
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طرح هاي پژوهشی

57%36%

7%

سهم هر یک از گروه هاي پژوهشی در 
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 کتب 
 1398شناسی در سال  کتب آماده چاپ پژوهشکده کردستان

 جلد مولف/مترجم عنوان کتاب 
سال 
 چاپ

 سید عبدالحمید حیرت سجادي کردستانایالت و عشایر  1
یک 
 جلد

 دوم

2 
مسأله کرد؛ بررسی تاریخی و 

 شناسیەجامع
 جویس بلو/ پرویز امینی

یک 
 جلد

 دوم

٣ 
 وەته می نه ته 

گی ل مژووی ئدەبی  (شین 
 کوردیدا) 

 اول سه جلد ئیسماعیل فتحی 

 توەکولیعبدولخالق  فرھنگی ڕژن(دەنگ و دەنگناو) ٤
یک 
 جلد

 اول

٥ 
 شوازناسیی شیعری 

 برەی یکمی موکریان 
 ئحمد چاک 

یک 
 جلد

 اول

٦ 
 ٤پوانی زیرەکی ویکسلیری 

 ساڵ) ١١٦تا  ٦(بۆ مندانی 
( WISC-IV) 

وەرگان و پداچوونوە و 
 گونجاندن:

 د. ئازاد ھیمتی، زەکریا ئیبراھیم،
 ھڤاڵ عبدو، خالد فرەج

یک 
 جلد

 اول

 
 1398در سال   یشناس شده پژوهشکده کردستانکتب چاپ

 سال چاپ گروه پژوهشی مولف عنوان کتاب ردیف 

1 
 هوشمند علیزاده نیمرخ شهرهاي کردنشین 

 کسري آشوري 
 1398 مطالعات تاریخ و فرهنگ کردستان

 1398 مطالعات تاریخ و فرهنگ کردستان پناهیفریدون حسین زيۆوشدکه 2
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و   1397هاي شناسی در زمینه چاپ کتاب در سال مقایسه عملکرد پژوهشکده کردستان
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 کتابخانه

هاي تخصصی حوزه مطالعات کردي  کتابخانه پژوهشکده کردستان شناسی یکی از بزرگترین کتابخانه 
داخل و خارج سازمان خدمات دانشجو، استاد، کارمند و سایر مراجعان    5000است که سالیانه به بیش از  

ارائه می دهد. آنجه اهمیت این کتابخانه را بیش از پیش نمایان کرده است؛ فهرست نویسی و رده بندي  
هاي انجام شده در این کتابخانه در سال  هاي کردي با رسم الخط کردي است. اهم فعایتبنیادي کتاب

 زیر است: به شرح  1398

 سایت وب

 ksi.uok.ac.irتولید محتوا و ورود اطالعات کلیه امور مربوط به صفحات سایت پژوهشکده که از طریق  
ها، برد علمی پژوهشکده، اخبار و  ها، بخش قابل دسترس است. این صفحات شامل معرفی گروه 

 . غیرههاي پژوهشکده و ها و سایر مراسمهاي مربوط به نشستگزارش 
 

 کتابخانه 

 سفارش  بخش انتخاب و

 هاي کتاب و ... .  ها، نمایشگاهانتخاب و خرید منابع از طریق انتشارات، کتابفروشی 

ها به کتابخانه فرستاده می شود. از جمله  دریافت منابع اهدایی که از سوي نویسندگان، افراد و یا سازمان
کردي می   شرایط دریافت اهداي منابع در این بخش همخوانی موضوعی با حوزه تخصصی مطالعات

 باشد. 

 1120: 1398هاي خریداري و اهدایی کتابخانه در سال تعداد کتاب 

 
 بخش فهرست نویسی 

هاي کردي این کتابخانه این است که بر اساس رده بندي  هاي بخش فهرست نویسی کتاباز مزیت 
هاي ادبیات  کنگره و با رسم الخط کردي فهرست نویسی شده اند. در کتابخانه ملی رده کلیه کتاب

اختصاص داده شده است. در این کتابخانه    -  PIR  3256  - کردي در هر موضوعی که باشند یک شماره  
رده بندي تاریخ   بر اساس رده بندي کنگره موضوع تاریخ و ادبیات را گسترش داده ایم. طرح گسترش 

و ادبیات کردي پتانسیل این را داراست که به عنوان یک طرح ملی شناخته شود. با توجه به بنیادي  
   بر است.ها بسیار زماننویسی این کتابهاي کردي فهرستبودن کتاب 

 نسخه  700: 1398دي فهرست شده در سال تعداد کتابهاي کر 

  نسخه   314 : 1398تعداد کتابهاي فارسی فهرست شده در سال 
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  :نسخه   50مجله: نشریاتی که به صورت مجموعه چاپ شده اند 

  15شماره معادل    50به صوت اهدایی یا خریداري به مجموعه افزوده شده است:    دیگر نشریاتی که  
 عنوان

 نسخه 2306:   1398و بازگشتی مجموعه در سال  امانتی  تعداد منابع چاپی   
   :فایل  5000تعداد دانلود منابع الکترونیکی و در اختیار قرار دادن منابع دیجیتالی پژوهشکده 

 

 کتابخانه دیجیتال

گردآوري بیش از یک ترابایت فایل اطالعاتی اعم از کتاب، مجله و سایر منابع در حوزه کرد و کردستان  
  11000دن آنها براي طرح پژوهشی کتابخانه الکترونیک کردي که در حال حاضر حدود  و در اختیار نها

قابل دسترس است، سازماندهی   library.uok.ac.irفایل در این کتابخانه دیجیتال که لینک آن از طریق  
غیرحضوري از  شده است. در بیشتر مواقع براي خدمات رسانی به مراجعان خارج از سازمان و خدمات 

 شود. منابع این کتابخانه استفاده می

 هاي پژوهشکده آرشیو فعالیت 

 ها و مراسمچاپ کتاب، طرح پژوهشی، برگزاري نشست هاي انجام شده در پژوهشکده اعم ازکلیه فعالیت 
 شود.شنیداري در این مجموعه گردآوري می  –به صورت آرشیو دیداري 

 
 هاسایر فعالیت 

   نسخه که از بر اثر انتقال اطالعات از سیستم قبلی به سیستم جدید    7000ویرایش اطالعات بیش از
 و تبدیل به رسم الخط کردي )  

   کنند. نفر در ماه که خارج از سازمان به پژوهشکده مراجعه می   30سرویس دهی به بیش از 

  انجام امور مربوط به فاکتورها و درخواست خریدهاي پژوهشکده 

 ها کاري در اجراي برنامه هم 

 هاي صوتی کتابخانه نابینایانساماندهی مجموعه کتاب   

 کمبودهاي کتابخانه 

  هاي کمبود فضاي مجموعه (این امر موجب اختالل در سرویس دهی به مراجعان، عدم تفکیک بخش
ه  مشکالتی دیگر از این دست گردید فضاي مناسب جهت نظم دهی مجموعه و  وجود  کتابخانه، عدم  

 )است
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 هاي آن همخوانی  در مجموعه ( تعداد سیستم هاي این مجموعه با فعایت   کامپیوتري   کمبود سیستم
هاي  کنند؛ این امر انجام فعالیتبسیار قدیمی و کند عمل می  هاي موجود نیزندارد همچنین سیستم 

 اصولی و مهم کتابخانه را به تاخیر انداخته است.  

  .کمبود نیروي انسانی 

 
 مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی  برگزاري

در   23/8/98روز پنجشنبه 
مراسمی شکوهمند و با  

هیئت  ریاست و حضور 
دانشگاه  محترم رئیسه 

کردستان، اساتید،  
دانشجویان و مهمانان دعوت  
شده، تالش و زحمات سرکار  

، مدیر  سیدي حسیبه خانم
کتابخانه پژوهشکده  

این مراسم در ابتداي هفته کتاب و   شناسی دانشگاه کردستان، مورد تکریم قرار گرفت. کردستان
 شناسی برگزار شد. برداري از سایت پژوهشکده کردستانکتابخوانی و همزمان با پرده 

  

https://ksi.uok.ac.ir/post/17?lang=ku
https://ksi.uok.ac.ir/post/17?lang=ku
https://ksi.uok.ac.ir/post/17?lang=ku
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 1398و  1397هاي شناسی در سال مقایسه عملکرد کتابخانه پژوهشکده کردستان 
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 نامه ادبیات کرديپژوهش 

 معرّفی کلّی 

 شناسی دانشگاه کردستانپژوهشکدة کردستان صاحب امتیاز:

 (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان) الّدین جبّارينجم دکتر   مدیر مسؤول:

 شناسی، دانشگاه تهران) غالمحسین کریمی دوستان (استاد زبان  سردبیر:
معۀ علمی ایران به عنوان مهد  نشر ژورنالی علمی در دانشگاه کردستان که بتواند پاسخگوي نیازهاي جا

هاي استوار بردارد، ضرورتی بود  اصلی سرزمین کردها باشد و در جهت تعالی زبان و ادبیات کردي گام 
ها براي اخذ مجوّز، از سال  که پژوهشنامۀ ادبیات کردي به قصد پاسخگویی به آن دایر شد. درخواست

سته، با چاپ مقاالت پژوهشی به دو زبان فارسی  اي ناخواآغاز و نخستین شمارة آن پس از وقفه  1389
 منتشر گشت.  1394و کردي در زمستان 

به دلیل همنوایی با مجلّات علمی کشور در خصوص تخصّصی کردن نشریات دانشگاهی، مسیر تعیین  
هاي پژوهشی،  شده براي این پژوهشنامه «ادبیات تطبیقی» تعیین گردید که در مقایسه با سایر حوزه

دهد. ادبیات فارسی و کردي، اشتراکات  هاي تحقیقی بیشتري را پوشش می شتري دارد و سوژه شمول بی
هایی خاص، به ویژه در ادب حماسی، غنایی و عرفانی دارند که بسیاري از  فراوانی در مضامین و گستره 

اهی،  هاي بکر به دلیل فراهم نبودن بسترهاي الزم براي چاپ و نشر مقاالت علمی دانشگ این زمینه 
همچنان ناپسوده مانده و بخشی از ابعاد آنها را در محاق تاریکی رها کرده است. پژوهشنامۀ ادبیات  

هاي بکر فراهم آورده تا پژوهشگران دانشگاهی در  کردي بسترهاي الزم را براي پژوهش در این زمینه 
 آن ورود کنند و قلم بزنند. 

و روند داوري، پذیرش و چاپ مقاالت همگام با نشر  هشت شماره تاکنون از این پژوهشنامه منتشر شده  
هاي کلّی کمیسیون بررسی نشریات تنظیم شده که  منظّم آن (به صورت دوفصلنامه)، همسو با سیاست

استقبال درخور جامعۀ علمی کشور از آن، نشانۀ به ثمر نشستن مساعی مدیران پژوهشنامه و اعضاي  
 هیأت تحریریه تواند بود. 

هاي مهم استنادي داخل و خارج  اخذ درجۀ علمی و نمایه شدن پژوهشنامه در پایگاه امید است که 
 ایران، بتواند قابلیّت و ضرورت استمرار نشر آن را بیش از پیش اثبات کند. 

  
 اندازهااهداف و چشم 

تعریف شده بود و نظر به جایگاهی که ایران به   پژوهشنامه ادبیات کردي با توجّه به اهدافی که براي 
رسالتی ویژه را متعهّد شده   پژوهشنامه ادبیات کرديعنوان مهد اصلی کردها در خاورمیانه دارا است، 
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گیري از تفکّر انتقادي است. مقاالت ارسالی  که همانا فراهم کردن فضایی علمی براي تولید محتوا با بهره
اعضاي هیأت تحریریه، پس از گذر از مراحل داوري   ارت و مسؤولیت علمی هم با این نگرش و تحت نظ

شود.  دوگانه (داوري اوّلیه و در صورت لزوم ارسال به داور سوم براي پذیرش یا رد مقاله) منتشر می 
هاي گوناگون  تر این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب براي بررسی و تحلیل نقادانۀ جنبه اهداف جزئی 

هاي ادبی معاصر است و از این رو، فارغ  هاي انتقادي و نظریه ادبی کردي، به ویژه بر مبناي دیدگاه آثار 
از دورة زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقاالتی است که در عین روشمندي علمی، برخوردار  

 هاي مبتنی بر مبانی نظري مشخص باشند.از تحلیل 

 ا به موارد زیر دست یابد:این دوفصلنامه تالش می کند ت
 تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی 

 هاي تازه در جریان ادبی معاصرارائه نظریه و بیان دیدگاه 

 تبیین و تفسیري نو از آثار ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی 

  نقد آثار ادبی معاصر با رویکردهاي نو

 هاي بالغی آثار ادبی معرفی سبک، بوطیقا و برجستگی

 مطالعه تطبیقی در حوزه ادبیات معاصر پارسی و ادبیات جهانی بر گونه اي روشمند 

 معرفی و یا طبقه بندي انواع ادبی در دوره معاصر

 
 هانامهنمایه  ها بانک

اي را کسب  گسترده هاي زیر نمایه شده و توانسته مقبولیت پژوهشنامۀ ادبیات کردي تاکنون در پایگاه 
هاي اکراد ایران و پراکنده در کشورهاي همسایه  کند و به جایگاه مرجعی مطمئن براي چاپ پژوهش 

 نایل آید:
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 هاهمایش  و تخصصی هاينشست  سمینارها، 

 شناسی و ادبیات کرديگروه زبان –جلسه نقد و بررسی ترجمه کردي ویس و رامین 

 حاضرین جلسه 
 الدین جباري (مترجم)دکتر نجم 

 پوردکتر هیوا حسن 
 خانم سروه منبري 

 دکتر یادگار کریمی (مدیر پنل)

 

 محورهاي نشست 

 ترجمه و اهمیت آن؛ مشکالت پیشرو در ترجمۀ شعر  -

 نوع شخصیت و روایت در کتاب ویس و رامین  -

 روشهاي سودمند آن نحوه ترجمه و  -
 
 

شناسی و  گروه زبان – هاي ایرانیشناسی زبانتحول تاریخی و اهمیت آن در رده  سمینار

 ادبیات کردي

 سخنران 

 دکتر سالومه غالمی 
 شناسی تجربی دانشگاه گوته فرانکفورت استاد گروه زبان 

 
 محورهاي نشست 

هاي بررسی نظریات سنتی در رابطه با تقسیم زبان  -
 ایرانی و مشکالت این تقسیم بندي

شناسی و طبقه بندي  جهت رده  ارائۀ راهکاري نو -
 هاي ایرانی زبان
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شناسی  گروه زبان  –  )کردي  مطالعات  شناسیروش (  آنها  خاستگاه   و  نقد و بررسی کتاب کردها

 و ادبیات کردي 

در این نشست که به بررسی و نقد کتاب کردها و  
شناسی مطالعات کردي) نوشته  (روش  خاستگاه آنها

آساطوریان اختصاص یافته بود از اساتید   گارنیک
شناسی آقایان دکتر یادگار کریمی، دکتر  ي زبان حوزه 

رحمان ویسی و دکتر زانیار نقشبندي جهت نقد و  
 ارزیابی این کتاب دعوت بعمل آمده بود.  

 
 
 
 
 
 
 

 گروه مطالعات تاریخ و فرهنگ   –  نویسی کردستانتاریخ هاي حوزه  سمینار نقد و بررسی کتاب 

 

 محورهاي نشست 
هاي متفاوت  ثبت تاریخ کُردستان از منظرها و دیدگاه   -

 با متود و روشی علمی 

هاي تاریخی و ظهور ناسیونالیزم در   بررسی دوره -
 منطقه 

 نگاري کُردستان شناسی مراحل تاریخآسیب  -

شرفنامه میرشرفخان بدلیسی،  نگرشی به سه کتاب  -
بهارستان حوزنی موکریانی و تاریخ کُرد و کُردستان ابن  

 صوفی 

 بررسی فلسفه وجودي کتاب کُرد و کُردستان  -
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سمینار عرفان و تصوف در منطقه فرهنگی  

 گروه مطالعات تاریخ و فرهنگ  – زاگرس

 محورهاي نشست  
 نقش عرفان و تصوف در گسترش اسالم  -

بررسی تصوف و عرفان از بُعد فرهنگی و   -
 اجتماعی

 دالیل شروع و گسترش طریقت قادریه  -

 ارائه مدلهاي تازه تصوف در منطقه زاگرس  -
 
 
 
 

گروه مطالعات تاریخ و  – نقد و بررسی کتاب «مفهوم بند در موسیقی کردهاي مُکریان»

 فرهنگ 

این کتاب اثر پژوهشی آقاي کژوان ضیاءالدینی است  
صفحه در چهار بند شامل مقدمات و روش   168که در  

هاي مُدال  و آوانگاري، تعاریف و مفاهیم، ویژگی 
  29آوانگاري و در    23بندي مُکري و نتیجه گیري،  خرده 

هاي شکل در قالبی پژوهشی پس از تشریح ویژگی 
نطقه مُکریان به ارائه  جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی م

هاي موسیقی رایج در این ناحیه و  دورنمایی از گونه 
پردازد. در این جلسه  ها میساختار موسیقایی آن 

محورهاي اصلی کتاب مورد سنجش و ارزیابی قرار  
 گرفت:  

 هاي ساختاري این موسیقی و موسیقی دستگاهی ایران  شناسی فرهنگ موسیقایی و ارتباط مطالعه واژه   -

 هاي موسیقی مُکري و دیگر کردهاي ایران،  تفاوت و شباهت  -

هاي کلی بخشی از این موسیقی که  تجزیه و تحلیل ساختارهاي بنیادین موسیقایی و استخراج ویژگی   -
 شود.بند نامیده می بند یا خرده 
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): منطق استقرار، پیامدهاي 1353–  1341نقد و بررسی کتاب، «اصالحات ارضی در کردستان(

 تماعی و تبعات سیاسی اج

 
):  1353  –  1341کتاب، «اصالحات ارضی در کردستان(

منطق استقرار، پیامدهاي اجتماعی و تبعات سیاسی» را  
با حضور نویسنده این کتاب، مورد نقد و بررسی قرار  

 . گرفت
 محورهاي این نشست عبارتند بودند از:  

 بررسی پیامدهاي اصالحات ارضی در کردستان  -

هاي گوناگون کتاب و نقدهاي پیرامون   بررسی جنبه -
 آن

 

 
 

 زایی روستایی در استان کردستان روند و نتایج طرح توسعه اقتصادي و اشتغال ارزیابی 

پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان با  
ریزي استان، روند و  همکاري سازمان مدیریت و برنامه 

نتایج طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزایی روستایی در  
رد  استان کردستان را با حضور صاحبنظران این حوزه مو
 بررسی قرار داد. اهم محورهاي بحث عبارت بودند از:  

بررسی طرح توسعه اشتغال روستایی بر اساس ماده   -
 قانون برنامه ششم توسعه  27

عدم توجه جدي به طرح توسعه اشتغال به عنوان   -
بخشی از طرح توسعه در مناطق روستایی و نگرش  

 فضایی در این رابطه 

هاي سطح  تراتژي شناسی عدم همخوانی اس آسیب -
 هاي سطح خرد توسعه کالن با استراتژي 
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 نشست تخصصی آب و مسئله توسعه در استان کردستان 

 این نشست با بررسی و تحلیل محورهاي زیر برگزار شد: 

 لزوم تدوین برنامه جامع آبی در کشور  -

گذاري در  روي نظام سیاستهاي پیشمهمترین چالش   -
 کردستان حوزه آب در استان  

 هاي علمی براي مدیریت منابع آبی ارائه مدل  -

ي آن با  زیست زاگرس و رابطه ارتباط میان محیط  -
 هاي اجتماعی فرهنگی ویژگی 

 
 
 
 
 

  عمل  و نظریه تاریخ، ( شناسیکردستان يپژوهشکده  انتقادي-تحلیلی سمینارهاي سلسله

 ) کردي مطالعات در
کردي (تاریخ، نظریه و    مطالعات  در زاگرس از تاریخ تا نظریه  

 عمل)
 پیشاتاریخ انسانی حیات و  زاگرس 

   کمبریج  دانشگاه | گوران   حیدري سامان دکتر 
 

  و  ادبی هايگفتمان  در  زاگرس  بازنمایی  خوانیخلف
 ایرانی  و  اسالمی  فرهنگی

 شناسیکردستان  پژوهشکده | آراچمن بهروز  دکتر 
 کردستان  دانشگاه

 
  طرد   یا  تاریخی   فراموشی:  جبال  منطقه  در   آغازین  تصوف 

 گفتمانی؟ 

 گوتینگن– سوران دانشگاه | سعیدي فاتح
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 کردستان استان   در توسعه بازخوانی

  روستایی  مطالعات بر مروري: گراییپساتوسعه  و توسعه
 خورشیدي  پنجاه  و چهل هايدهه  در   کردستان استان

 تهران  دانشگاه  | ازکیا  مصطفی  دکتر 

 
  تأکید   با  کردستان   استان  در  توسعه  هايظرفیت  شناسایی

 هورامان منطقه بر

  جامع  مدیریت و  مطالعات مؤسسه | عبدالهی عادل دکتر
 کشور   جمعیت تخصصی  و
 

 کردستان استان  در مدرنیزاسیون  تجربه 

 سنندج  فرهنگیان دانشگاه | احمدرش  رشید  دکتر 
 

  متأخر  هاينظریه   پرتو  در  کردستان  استان  در  توسعه  اندازچشم
 توسعه 

 کردستان  دانشگاه شناسیکردستان  پژوهشکده | مهردانش  حسین دکتر 
 

 پراکتیس  و نظریه تاریخ، : کردي فولکلور

  در  کردي  هايقصه  جایگاه و  تطبیقی  شناسیقصه 
 المللیبین  هايپژوهش

 گوتینگن  دانشگاه | مارتسولف اولریش  پروفسور
 

 شفاهی ادبیات تا عامیانه  ادبیات از

 شناسیکردستان  پژوهشکده | آراچمن بهروز دکتر
 کردستان  دانشگاه

 

 کردي  عامیانه  هايقصه  گردآوري  طرح  گزارش 

 شناسیکردستان  پژوهشکده | جباري الدین نجم  دکتر 
 کردستان  دانشگاه

 

   کردي  عامیانه هايقصه  و  بافت  مساله
 دانشگاه شناسیکردستان  پژوهشکده | شیرزاد هیرش 

 کردستان 
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 ملی رسانه در قدرت گفتمان و  بازنمایی کرد،  سوژه 

 

 سوژه کرد، دیگربودگی و بازنمایی
 دکتر سید بختیار سجادي 

 

 فارسی هايرسانه  آیینه در  کرد 

 شناسیکردستان  پژوهشکده | محمدي جمال دکتر
 کردستان  دانشگاه

 

 اي طنز، دیگري سازي و تقابل فرهنگی در بازنمایی رسانه 
 پژوهشگر سینما |دکتر خسرو سینا  

 

 ي ملی هاي بازنمایی فرهنگی در رسانه طنز و دشواري 
 کارگردان تلویزي   |سعید آقاخانی 

 
 
 

 انشناسی ایران دفتر کردستگوناي با همکاري انجمن جامعه  یلماز اثر  راه فیلم نقد  و نمایش

 
 پژوهشکده همکاري با کردستان شناسی جامعه انجمن

  یلماز  اثر راه فیلم کردستان دانشگاه شناسیکردستان 
 .کرد  بررسی و   نقد  و  داده  نمایش را  گوناي

  کردستان   شناسی  جامعه  انجمن  1398/08/13  دوشنبه 
 دانشگاه شناسیکردستان پژوهشکده همکاري با

  ضدیت   محور  دو  با  را  گوناي  یلماز  اثر  راه  فیلم  کردستان
  یا  جمهوریت  راه؛ کدام در ترکیه  و  زندگی  با فاشیسم
  فواد  دکتر و محمدي جمال دکتر حضور  با برهوت؟
 . داد قرار بررسی و  نقد  مورد  حبیبی
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 کنگره مشاهیر کرد

  روزهاي  در کُرد مشاهیر المللیبین کنگره
  دانشگاه در  1398 تیرماه  12 و  11

  رویداد  عنوانبه  آن  از و  برگزار  کردستان 
  طبق  و شد  یاد  فرهنگی کالن
  این قالب  در گرفته  صورت هايریزي برنامه 
  و کُرد نامی افراد  نفر 30 از  کنگره

به   تجلیل المللیبین  سطح در  کُردشناسان
شناسی کردستانآمد. بر اساس چارت سازمانی، مسئولیت کمیته علمی کنگره بر عهده پژوهشکده    عمل

هاي تخصصی فهرست  قرار داده شد و بر این اساس پژوهشکده با ایجاد دبیرخانه علمی و کارگروه 
ریزي نمود. در  چنین مجموعه سمینارهاي علمی کنگره را برنامه کاندیداهاي کنگره را اعالم نموده و هم 

هر سنندج به همراه نشان ویژه  تن از مشاهیر کرد جهان قدردانی شد و کلید طالیی ش   28این کنگره از  
مشاهیر کرد به هر یک از مشاهیر اعطا گردید. مهمان ویژه این کنگره استاد مظهر خالقی هنرمند یگانه  

سال   38کرد و بنیانگذار بنیاد فرهنگ عمومی کردستان در حکومت اقلیم کردستان بود که پس از 
 دوري از وطن به کردستان بازگشت.
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 ) 2020کنفرانس ( المللی مطالعات کُرديبین نخستین کنفرانس 

  دانشگاه   ،فرانکفورت گوته  دانشگاه  شناسی دانشگاه کردستان با همکاريي کردستان پژوهشکده
بنیاد توسعه اسناد و   ،سوران دانشگاه ، رديکُ جوامع  مطالعات المللیبین  انستیتو  ،یاگیلونیان

  2020را در دسامبر    المللی مطالعات کُردي نخستین کنفرانس بیندر نظر دارد   نگاري کُردي ژین، روزنامه 
 میالدي برگزار نماید. 

ي مطالعات کردي و گسترش پژوهش  ي حوزه شناسی به منظور ارتقاء و توسعه دستان ي کرپژوهشکده
ي کردستان، در این عرصه پیشقدم شده است. الزم به ذکر است  در باب مسائل مختلف مربوط به جامعه 

ي ملی و جهانی در برگزاري هرچه بهتر این کنفرانس  هاي علمی و آکادمیک در عرصه که شخصیت 
 ایند. نممشارکت می 

 باشد: محورهاي اصلی این کنفرانس شامل موارد زیر می 

شناسی/گویش شناسی، تاریخ کردستان، ادبیات کردي، محیط  مطالعات فرهنگی، هنر و معماري، زبان 
زیست، جغرافیا و منا طبیعی، مطالعات جنسیت، معرفت شناسی و دین، مطالعات سیاسی و اقتصادي،  

 شناسی کردستان جامعه

 1399 مهر  11 مهلت ثبت نام:  آخرین -

 1399 شهریور  10 آخرین مهلت ارسال مقاله:  -

 1399 آذر 14  تا 12 تاریخ برگزاري:  -
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 کردستان استان روستایی اشتغالزایی و  اقتصادي  توسعه برنامه تدوین کالن طرح

 کردستان  استان ریزيبرنامه  و  مدیریت  سازمان: کارفرما
 شناسیکردستان   پژوهشکده –  فناوري  و  پژوهش معاونت  – کردستان  دانشگاه: مشاور مهندس 

 مهردانش حسین دکتر :  پروژه مدیر
 احمدي عاطفه دکتر: پروژه ناظر

 
  سازمان  مابین  فی  همکاري  ایجاد  نامهتفاهم  راستاي در  روستایی اشتغالزایی و اقتصادي  توسعه  برنامه 

گروه پژوهشی مطالعات  کردستان و زیر نظر  دانشگاه  و  کردستان  استان ریزي برنامه  و  مدیریت

  کردستان  استان  در  روستایی  زاییاشتغال  و   اقتصادي  توسعه   برنامه   تدوین  زمینه   در  راهبردي و توسعه

  و  اجتماعی اقتصادي، توسعه  ششم ساله پنچ برنامه  قانون  27 ماده  الف جزء کردن  اجرائی منظور  به و
 .باشد می  اجرا  حال در و  ریزيطرح ) 1396 - 1400( ایران اسالمی  جمهوري  فرهنگی

  بر  بالغ  برنامه  این در. است مطالعه درحال روستا 334 و  استان  از پهنه  11 در  اقتصادي  توسعه  برنامه
  در GIS و کشاورزي مدیریت، اقتصاد، شناسی،جامعه  جغرافیا، هايزمینه  در  کارشناس  و  متخصص 51

  روستایی   مناطق   ايتوسعه   هايپتانسیل  و   هاظرفیت  شناسایی  دنبال  به   طرح   این.  باشند می   فعالیت   حال
  و  روستایی  هايگاهسکونت  بین  تعادل روستایی، جمعیت  ماندگاري روستایی، اشتغالزایی  راستاي  در

  تشویق  و شهري جوامع در نشینیحاشیه  و بیکاري مانند  اجتماعی هايآسیب  از جلوگیري شهري،
  احصاء با طرح این در. است روستایی جامعه  هايظرفیت  يحوزه  در کارآفرینان و گذارانسرمایه
  نمودن  عملیاتی و  گیري تصمیم  زمینه  که  شده پیشنهاد هاییپروژه  بخش، هر  تفکیک  به  هاظرفیت

 .نماید می  فراهم  ربطانذي   و نفعان ذي   براي را  روستایی اشتغال هايبرنامه 

 زمانبندي طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزایی روستایی برنامه 
آخرین مهلت انجام 

 خدمات
 شرح خدمات

مراحل 

 طرح

 مرحله اول از شرح خدمات 2و  1انجام بخش  28/12/1398

 مرحله دوم شروع عملیات میدانی و ارائه دو نمونه کار بر اساس تمپلت نهایی شده 15/02/1399

 مرحله سوم روستاهاي پهنه واگذارشدهمطالعات  31/04/1399

 تدوین گزارش نهایی و ارائه به مجري 31/05/1399
مرحله 
 چهارم

 مرحله پنجم ارسال گزارشات نهایی به ناظر 10/06/1399

31/06/1399 
شناسی و شوراي عالی طرح در سازمان دفاعیه گزارشات در کلکیوم پژوهشکده کردستان

 مدیریت و برنامه ریزي
مرحله 

 ششم
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 شناسی کردستان يپژوهشکده  "نووسۆك" يمجموعه  تألیف کالن طرح 

 
 سرویراستاران  همکاري  به   دعوت

  "شناسیکردستان  نووس ۆك"
  تحقیقاتی طرح کالن عنوان

 شناسیکردستان  پژوهشکده
 هدایت منظور به که است
  بنیاد تقویت آثار، و هاطرح 

  کردي  مطالعات در ايبینارشته
  کمی و  کیفی  تقویت  جهت  نیز
  با آموزشی  و  علمی  منابع و  آثار

  جمعی  توان از  استفاده
  هايحوزه  در  نظرانصاحب
  در  کردي  مطالعات مختلف
  گرفته   قرار  پژوهشکده  کار  دستور

  بر  تحقیقی   بزرگ  طرح  این.  است
  بسترسازي ضمن در تا است آن

  رقابتی  فضاي ایجاد  و مناسب
  بر  تمرکز  با برابر و  آکادمیک 

  هاي"نووس ۆك" از  ايزنجیره  ویراستاران، اعتبار و تجربه  بر  تکیه  با  و  تحقیقی اهمیت پر  هايموضوع 
  طرح  این  اساس . نماید  اندامعرض  جهانی  سطح در  و  نموده  منتشر  مختلف  هايزبان  به  را  خود  معتبر 
  طرح توضیح و طراحی  ضمن ویراستاران . است  استوار ویراستاران  فعال نقش  بر بنیادین  و  بزرگ

  20  کم   دست  شامل  نویسندگان   گروه .  نمایند   می   راهبري  و  معرفی  را   نویسندگان  گروه   خود،   پیشنهادي
  اجرایی   روند   گزارش   منظم  و   متناوب   صورت   به  ویراستاران.  است  کارآزموده  محققان  از  نفر   35  حداکثر  و

  هر  تألیف   پیشنهاد.  نمایند   می   تقدیم   پروژه   مشاوران  عالی   شوراي   و   سرویراستار  به   را   خود   تحقیقی   طرح 
  ویراستاران .  شودمی   آماده   طرح   راهبري   مسئوالن/مسئول  عنوان   به   ویراستار  چند   یا   یک   توسط   کونووس 

  انجام  روش  و اهمیت موضوع، تحقیقی زمینهپیش  طرح ضمن در خود پیشنهادي طرح در بایستمی 
  احتمالی  نویسندگان  نشان   و   نام   همراه   به   خود  تحقیقی   اثر   هايمدخل   و   عناوین  فهرست   و   جزئیات   کار،
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  که است ذکر  به الزم . نمایند  اعالم  دقیق  صورت به  -شودمی  خوانده  نویسندگان گروه اینجا در  که- را
 .باشد می   2020  ژوئن  1 با  برابر 1399  خرداد 12 روز  پیشنهادي  هايطرح  ارسال مهلت آخرین

 
 

 افتخارات پژوهشکده 

 کردستان سال کتاب جایزه  چهار برنده  شناسیکردستان  يپژوهشکده 

  کتاب به  عالقمندان و  اساتید  شاعران، نویسندگان،  حضور  با مراسمی  در  1398 سال مرداد  3 تاریخ  در 
  از  تجلیل با شهر، این اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره اجتماعات سالن در و سقز شهر در کتابخوانی  و

  کتابهاي   و   آثار  از   اثر  چهار  مراسم  این  در.  شد   برگزار  کردستان  سال  کتاب  مراسم   آثارشان،  و  نویسندگان
  برگزیده   آثار  جزء  خود،  هايبخش   در  کردستان  دانشگاه  شناسی  کردستان  پژوهشکده   توسط   شده  منتشر

 .آمد  عمل به تجلیل آنها مولفان  از  و  برگزیده کردستان  1398 سال کتاب  و
 :از  عبارتند  برگزیده  کتابهاي

 معماري؛  و  هنر بخش در  زارعی ابراهیم محمد  استاد  اثر "سنندج  قدیمی هايخانه ". 1
 زبانشناسی؛ بخش در  کرمی سعید  آقاي   اثر "کوردي  زمانی ناسییوشه " .2
 پژوهش؛ و  نقد  بخش  در  پناهی حسین فریدون  آقاي اثر "ەسن  شاري  کانیە نۆكەپیش". 3
 .تاریخ بخش  در  مریوانی  محمد  آقاي  اثر "اول جهانی جنگ جریان در  گروس  تحوالت". 4

  پژوهشکده  رئیس آرا، چمن بهروز دکتر اثر  "کوردي  يشانامه" کتاب که است ذکر به الزم
  اثر "کوردي يە ژێو و زمان " کتاب نیز پژوهش، و نقد  بخش در کردستان دانشگاه شناسیکردستان 
  گروه عضو  و  کردستان دانشگاه فارسی  ادبیات و  زبان رشته  گروه  مدیر  سجادي،  بختیار  دکتر  مشترك 
  برگزیده   آثار  از  ابراهیمی   مظهر  آقاي  و  شناسیکردستان  پژوهشکده   کردي   ادبیات  و   زبانشناسی  پژوهشی

 . بودند  مراسم این شده

 هاي عمرانی پژوهشکده طرح 

 

 شناسی کردستان يپژوهشکده   ساختمان پروژه  معماري طراحی دوم فاز تکمیل
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  يپروژه  معماري  طراحی دوم فاز
  يپژوهشکده جدید  ساختمان
  این. گردید  تکمیل شناسیکردستان 

  زیربنا  متر هزار  سه  حدود  در  پروژه 
  هاي اتاق موزه، کتابخانه، شامل

  حوزه  گروهی، و  انفرادي  پژوهشی
  بخش ضبط، ویژه استودیوهاي اداري،
  آموزشی هاي  کالس  بصري،  و  سمعی

 .است خطی  نسخ بخش  و
  تشخیص   و   تاریخی  اهمیت  از   سبب   بدین  و   است   ایران  در  کردي   مطالعات  ویژه   بناي   نخستین  پروژه  این

  که بود  خواهد  کردنشین مناطق  مرکز  نخستین بنا این که  است ذکر  قابل. است برخوردار  خاص علمی
  میراث حفظ  خطی، به مخزن نسخ ویژه شده طراحی فضاي متر  پنجاه و  یکصد  داشتن اختیار در با

  توسط  تاکنون  پروژه  این معماري  فاز اول و دوم طراحی . ورزید  خواهد  اهتمام کردي در استان  مکتوب
 . است رسیده انجام  به)  بتا( ماد  تدبیر  بانیان مشاوران مهندسین شرکت مهندسان

 
 مرمت عمارت مصري 

عمارت مصري یکی از بناهاي  
ي  تاریخی به جا مانده از دوره 

قاجار شهر سنندج است که در  
ي تاریخی شهر قرار دارد.  منطقه 

این عمارت متشکل از دو بنا 
اصلی، یک حیات میانی و یک  
حیات خلوت همراه با چاه آب و  

اجار است به دلیل  ي قمطبخ و سردابه در زیر زمین است. بخش شمالی عمارت که مربوط به دوره 
فرسودگی بیش از حد تخریب شده و امکان مرمت و یا سکونت ندارد. بخش جنوبی عمارت که در  

ي پهلوي اول بناشده از گزند باد و باران در امان بوده و استواري خود را حفظ کرده است. این  دوره 
مین اعتبار مرمت عمارت شناسی تحویل شده و با تأ به پژوهشکده کردستان   1398عمارت در اردیبهشت  

از سوي دانشگاه کردستان، مقدمات عقد قرارداد با گروه مشاور و مرمت انجام شده است. مقرر گردیده  
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پناهی موزه دائمی مشاغل بومی کردستان در این عمارت دایر  است تا با همکاري آقاي فریدون حسین 
وهشی پژوهشکده، نیز کلینیک توسعه  هاي پژنماید و همچنین در کنار این موزه، برخی از کارگروه 

 روستایی در این عمارت مستقر گردند.  

 هاي اجتماعی و فرهنگی مشارکت
 

در حمایت از کمپین برگزاري کالسهاي مجازي آموزش مقدماتی زبان و ادبیات کردي 

 کرونا _علیه_کردستان#

کمپین کردستان علیه کرونا به دعوت دکتر صادقی  
دستان و با هدف حفظ  رئیس محترم دانشگاه کر 

آغاز به کار کرد.    1398سالمتی هموطنان در اسفند  
این   در  یکی از بزرگترین اقدامات صورت گرفته 

،  بوده بی نظیر  در کشور در نوع خود که کمپین 
برگزاري کالسهاي مجازي آموزش زبان و ادبیات  
کُردي در دانشگاه کُردستان بوده است که در دو  

نفر از سراسر ایران و   3273تعداد نوبت ثبت نام، 
نام نموده و براي اولین بار  جهان در این کالسها ثبت

در ایران و دانشگاه کُردستان، همزمان و به صورت  
براي برگزاري  ند.  آنالین در این کالسها شرکت نمود

  1000این کالسها، با توجه به ظرفیت محدود به 
همچنین  نفر استفاده از سامانه مجازي دانشگاه و 

بستر زنده آپارات بصورت لینک با وبسایت دانشگاه استفاده شده است. الزم به ذکر است که بعد از اتمام  
کالسها هم فیلم آموزشی آن کالسها در قالب پکیجی آموزشی بر روي وبسایت دانشگاه جهت استفاده  

نیکی برگزار شد که از آن  در پایان دوره یک آزمون همزمان الکترو در اختیار عموم قرار گرفته است.
کنندگان موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره از پژوهشکده  نفر از شرکت  500میان نزدیک به 

  شناسی شدند.کردستان 

 ستا نالی ۆهمکاري و مشارکت در ساخت و نصب مجسمه مام
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  دکتر  حضور با  و 1398 تیر  15 تاریخ در 
  و  کردستان دانشگاه  رئیس صادقی رحمت
  دکتر  کردستان، دانشگاه رئیسه هیئت
  پژوهشکده  رئیس  آرا،چمن  بهروز

  و  اساتید  از جمعی  و شناسیکردستان
  کُرد،  بزرگ شاعر مجسمه از دانشجویان،

  رونمایی  )، 1179-1256نالی (  ماموستا
  در  و  شده طراحی ضیاالدینی هادي  استاد کُرد، بزرگ سازمجسمه  همّت و تالش  با مجسمه شد. این

  است  شده   نصب  کردستان   دانشگاه  ادبیات  و   زبان   دانشکده   روي روبه   و   شناسیکردستان   پژوهشکده  کنار
 .شد  رونمایی  آن از  شکوهمند  مراسمی طی  و

 هانامهتفاهم 
 لهستان  کشور  کراکوف   شهر یاگیلونیان ەدانشگا  و  کردستان هايەدانشگا مابین  همکاري قرارداد 

  معاونت   کرمی،   کیومرث  دکتر  توسط   قرارداد   این
  الیزابت  دکتر  و  کردستان  ەدانشگا پژوهشی
  بر  و  منعقد  یاگیلونیان ەدانشگا معاون  گروسکا،

  دو  مابین ارتباطات و  هاهمکاري  ەتوسع روي 
 ەپژوهشکد  الخصوص علی ەدانشگا

  .است ەشد  تاکید  شناسیکردستان 
  کارشناسی،  مقطع  ه س  در  دانشجو  تبادل

  به  مختص  دکتري، و ارشد  کارشناسی
 مهمان،  اساتید   تبادل   کردي،  مطالعات  ەحوز  پژوهشگران   و   عالقمندان  و   کردي  ادبیات   و   زبان   دانشجویان

 .است قرارداد این نکات از  مشترك، علمی همایش و  سمینار برگزاري 
  پشتیبانی  و همکاري با  و شناسیکردستان ەپژوهشکد  پیشنهاد با  ،مه نا تفاهم این  که است ذکر  به  الزم

  ت.اس  ەرسید  اجرا له مرح به کردستان، ەدانشگا المللبین ارتباطات
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 اقلیم کردستان –پوور کرد ەلەشناسی و انستیتوي كقرارداد همکاري مابین پژوهشکده کردستان

نامه در راستاي میثاق این تفاهم 
عالی دانشگاه کردستان و  

که  پوور کرد ەلەانستیتوي ك
رساندن پیام علم  عبارت است از 

و ساختن نسلی باسواد و آشنا با 
فرهنگ ملی و توسعه  

هاي علمی، فرهنگی و  همکاري
المللی  هاي بینتوسعه همکاري 

 میان دو طرف منعقد گردید.
هاي مشترك؛ چاپ و انتشار کتب و آثار مشترك، تبادل  تبادل نشر، همکاري در چاپ مقاالت و پژوهش 

 باشد.نامه می این تفاهم  دانشجو و غیره از اهم مفاد 
 

  اقلیم کردستان – ي ژین ەشناسی و بنک قرارداد همکاري مابین پژوهشکده کردستان
 

نگاري  بنیاد ثبت اسناد و روزنامه 
ترین  سلیمانیه یکی از مهم -ژین
هاي علمی و آرشیوي  بنیاد

کردستان است که صدها نسخه  
خطی تاریخی و هزاران عنوان  

ي، فارسی،  روزنامه و مجالت کرد 
عربی و ترکی را در آرشیو خود  
جاي داده است. در راستاي  

نامه  ي ژین طی یک تفاهم شناسی و بنکه المللی خود، پژوهشکده کردستانگسترش روابط علمی و بین 
همکاري دو جانبه، با تأکید بر ارتباطات علمی پایدار، نشر آثار و برگزاري سمینار، کنفرانس و رویدادهاي  

 ي مطالعات کردي همکاري خود را به صورت رسمی آغاز نمودند.ژوهشی در حوزه علمی و پ
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 مرکز پژوهشی توت فرنگی 
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 برگزاري جلسات با فعاالن بخش از جمله معاونت تولیدات گیاهی و بخش باغبانی جهاد کشاورزي  )1

 زراعی  تشکیل کارگروه مکانیزاسیون و به  -الف
 تشکیل کارگروه به نژادي  -ب
 تشکیل کارگروه پس از برداشت، بازاریابی و بررسی اقتصادي   -ج
 

 برگزاري همایش )2

 برگزاري مقدمات جشنواره توت فرنگی 
 

 مقاالت چاپ شده  )3

تغییرات عملکرد، خصوصیات رویشی،   ) 1398اختر یوسفی، ناصر قادري، جالل خورشیدي (  •
) تحت تأثیر هدایت الکتریکی  Aromasشیمیایی توت فرنگی رقم آروماس (  -فیزیولوژیکی و زیست

   298-283 ;)4(26: گیاهی تولید   هاي پژوهش محلول غذایی ناشی از کلرید سدیم
بررسی کمیت و کیفیت میوه   ) 1398آزیتا شریفی، ناصر قادري، جالل خورشیدي، تیمور جوادي ( •

کشت و هیومیک   ي توت فرنگی رقم آروماس در چین هاي مختلف برداشت تحت تأثیر محیط 
 100-81 ;) 3(10: اصفهان صنعتی  دانشگاه -  اي  گلخانه  هاي  کشت  فنون و  علوم اسید 

• Khatere Yaghubi, Yavar Vafaee, Nasser Ghaderi, Taimoor javadi. 2019. Potassium 
silicate improves salinity resistant and affects fruit quality in two strawberry cultivars 
grown under salt stress. Communications in Soil Science and Plant Analysis: 50; 
1439–1451 

• 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) 

• 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) 

• 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) 

 
 طرح هاي پژوهشی  )4

 الف) طرح هاي خاتمه یافته 

https://research.uok.ac.ir/%7Enghaderi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=100455
https://research.uok.ac.ir/%7Enghaderi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=100455
https://research.uok.ac.ir/%7Enghaderi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=100455
https://research.uok.ac.ir/%7Enghaderi/ViewResearch.aspx?ResearcherID=97266
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ها بر حفظ کیفیت  هاي فعال و اثر آن بنديهاي گیاهی در تولید بسته نسکاربرد نانو ذرات و اسا •
میلیون تومان، کارفرما استانداري   10(مجري محمود کوشش صبا، اعتبار  فرنگی میوه توت 
 کردستان) 

  فرنگی فیزیولوژیکی توت - وحیوانی بر روي برخی خصوصیات مورفو بررسی اثرات کود زیستی •
 میلیون تومان، کارفرما استانداري کردستان)  55اعتبار (مجري ناصر قادري، 

ارزیابی خسارت گرد وغبار برچند گیاه زراعی و باغی و ارائه مدل کاهش عملکرد ناشی از آلودگی   •
 میلیون تومان، کارفرما استانداري کردستان)   60(مجري ناصر قادري، اعتبار  هوا در استان کردستان  

 ب) طرح حاي تصویب شده (جاري)
 طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک برداشت توت فرنگی مجهز به سامانه خورشیدي •

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

 میلیون تومان)  150(اعتبار درخواستی  
فرنگی بوسیله تنش کم آبی و پاکلوبوترازول (اعتبار  مدیریت تولید ساقه هاي رونده در توت  •

 میلیون تومان)  50درخواستی 

 میلیون تومان) 500برنامه اصالح توت فرنگی از طریق اصالح کالسیک (اعتبار درخواستی  •
  50بررسی اثر محیط کشت هاي آلی براي تولید در شرایط کشت بدون خاك (اعتبار درخواستی  •

 میلیون تومان) 
ان جایگزینی نانوکودهاي آلی و شیمیایی در تولید بدون خاك توت فرنگی (اعتبار  بررسی امک •

 میلیون تومان)  50درخواستی 
 
 هاي مورد حمایت نامهپایان )5

 فرنگی هاي قارچی و عمر پس از برداشت میوه توتهاي گیاهی بر کاهش آلودگیاثرات برخی اسانس •
فرنگی  تأثیر محلول دهی قبل از برداشت سیلیس و نانو سیلیس بر کیفیت پس از برداشت توت  •

(Fragaria × ananassa Duch.) 
ي  فرنگی توسط سویه خاکستري توت کپک  کنترل زیستی بررسی ماندگاري پس از برداشت و  •

 . در شرایط گلخانه MBC25 Yarrowi lipoliticaمخمري
از برداشت میوه توت فرنگی بسته بندي شده با پوشش هاي پلی   تغییرات کیفی و ضایعات پس •

 اتیلنی مختلف در ترکیب با پرتودهی فرابنفش 

 فرنگیهاي آبزي بر بار میکروبی و عمر ماندگاري میوه توتمخمرتأثیر  •
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تاثیر پرتودهی نور ماوراء بنفش بر توسعه رنگ و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی در مراحل   •
 مختلف نمو 

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت فرنگی    - ر جاسمونیک اسید و نانوذرات آهن بر ویژگی هاي مورفواث •
 تحت تنش خشکی درکشت درون شیشه اي 

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

هاي مختلف بدون  فرنگی در بستر کشتاثر هدایت الکتریکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت  •
 خاك

 هاي مختلف بدون خاكفرنگی در محیط کشت  تأثیر قارچ میکوریزا بر رشد و عملکرد توت  •

 پوش پالستیکی و زمان کشت بر رشد و عملکرد توت فرنگی ارقام ونتانا و پاروس ارزیابی اثر خاك •

مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکردي  اتیلن بر خصوصیات زمان کاشت و خاکپوش پلی تأثیر •
   فرنگی تحت تیمارهاي مختلف آبیاريتوت 

اثر کاربرد خارجی مالتونین بر تحمل تنش شوري در توت فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک در   •
 گلخانه 

 فرنگی بوسیله تریکانتانول در شرایط کشت هیدروپونیکتعدیل اثرات تنش شوري در توت  •

 فرنگی رقم کوئین الیزاي توت تونل بر زودرسی، تولید و کیفیت میوه مینیاثر زمان کاشت و  •

هاي شده در زمان فرنگی کشت ي توتکمپوست بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه بررسی اثر ورمی •
 مختلف 

فرنگی در شرایط کشت بدون  آبی در توت آمین در تعدیل اثرات تنش اتیل تري فنوکسی کلرو اثر دي  •
   خاك

فرنگی در شرایط کشت  اکسید تیتانیوم بر تعدیل اثرات تنش آبی در توت نو ذرات دي اثر نا •
 هیدروپونیک 

 
 همکاري در پایان نامه دکتري   )6

 مهندس سرسیفی دانشجوي دکتري دانشگاه زنجان  
 
 پذیرش فرصت مطالعاتی   )7

 مهندس بهمنی دانشجوي دکتري دانشگاه زنجان 
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 مقاالت همایش   )8

 نویسندگان عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 عنوان همایش

1 

مقایسه ماندگاري میوه توت فرنگی ) 
Fragaria × ananassa cv. ‘Paros ) ’

 برداشت شده در فصل بهار و پاییز

 

 
آشتی  محمود کوشش صبا،

 حسینی 

 

1398 

یازدهمین کنگره علوم باغبانی 
 07تا  04 -ایران، ارومیه  -ایران 

 1398شهریور 

 

2 

مقایسه روش هاي سریع و کم هزینه 
با کیفیت و کمیت باال از  RNAاستخراج 

 × Fragariaبافت میوه توت فرنگی (

ananassa Dush(. 

زهرا بدوي، مصطفی رحمتی 
جنیدآباد، خسرو 

 محمود کوشش صبا مهدیخانلو،

1398 

یازدهمین کنگره علوم باغبانی 
 07تا  04 -ایران، ارومیه  -ایران 

 1398شهریور 

3 
اثر مارمارین بر خصوصیات مورفولوژیکی 

 فرنگی تحت شرایط کشت بدون خاكتوت
غزال طیري، تیمور جوادي، ناصر 

 قادري 
1398 

یازدهمین کنگره علوم باغبانی 
 07تا  04 -ایران، ارومیه  -ایران 

 1398شهریور 

4 
اثرات سیلیس و تنش خشکی بر ویژگی  

یایی دو رقم توت هاي فیزیولوژیکی بیوشیم
  فرنگی در کشت هیدروپونیک

سید زبیر مهدوي، تیمور جوادي، 
 ناصر قادري 

1398 

یازدهمین کنگره علوم باغبانی 
 07تا  04 -ایران، ارومیه  -ایران 

 1398شهریور 

 
مطالعه بیان برخی ژنهاي مرتبط با سفتی 

 میوه توت فرنگی

اسعد معروفی، رویا میرزایی، 
 ناصر قادري

1398 

سومین همایش بین المللی و  
یازدهمین همایش ملی 
بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی 

 ایران، ایران، تهران
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 زاگرس شمالی  يجنگلدار توسعه و پژوهش مرکز
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 تاریخچه 

هاي منطقه، مرکز پژوهش و توسعه   اي و آموزشی در جنگل نظر به نیازهاي پژوهشی، توسعه •
 در شهرستان بانه تاسیس شد.(با موافقت اولیه)   1384جنگلداري زاگرس شمالی در سال 

 شد. به صورت تقاضا محور موفق به دریافت موافقت قطعی   1392در تابستان   •

 ارکان مرکز

دانشکده منابع طبیعی  شوراي مرکز: اعضاي هیات علمی مرکز (عمدتا از گروه جنگلداري)/ رئیس  )1
 دانشگاه کردستان/ معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان کردستان 

مدیر مرکز: مطابق اساسنامه، مدیر مرکز از میان یکی از اعضاي هیات علمی گروه جنگلداري انتخاب   )2
 می شود. 

 مدیران مرکز: 

 

 ) 1393تا  1384(دکتر هدایت غضنفري 
 

 

 تاکنون)  1394(احمد ولی پور 

 

 اعضاي هیأت علمی شوراي مرکز

 محل خدمت فعلی مرتبه علمی رشته و مدرك تحصیلی نام و نام خا نوادگی ردیف

 دانشگاه کردستان دانشیار مدیریت جنگل -دکتراي جنگلداري هدایت غضنفري 1
 دانشگاه کردستان دانشیار کاريجنگل -دکتراي جنگلداري نقی شعبانیان 2
 دانشگاه کردستان استادیار بیومتري جنگل -دکتراي جنگلداري لقمان قهرمانی 3

 دانشگاه کردستان استادیار خاکشناسی جنگل -دکتراي جنگلداري وحید حسینی 4
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 محل خدمت فعلی مرتبه علمی رشته و مدرك تحصیلی نام و نام خا نوادگی ردیف

 دانشگاه کردستان دانشیار  GISسازي درتصمیم -دکتراي جنگلداري مهتاب پیرباوقار 5

 دانشگاه کردستان استادیار مهندسی جنگل -دکتري جنگلداري کیومرث محمدي 6

 دانشگاه کردستان استادیار مدیریت و مدلسازي  -دکتراي جنگلداري پوراحمد ولی 7

 
 فلسفه وجودي مرکز/ماموریت سازمانی 

هاي اجرایی متولی مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست    حلقه اتصال دانشگاه کردستان با دستگاه )1
 استان

 حرکت در راستاي اصول اساسی مدیریت منابع طبیعی کشور: حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداري  )2
 هاي مدیریت منابع طبیعی   بهبود مداوم کیفیت در طرح )3
 منابع طبیعی   دستیابی به الگوهاي مدیریت مشارکتی و پایدار )4
 بهبود درآمد و بهبود وضع معیشت جوامع محلی  به منظور  ترکیب بهینه عوامل تولید منابع طبیعی   )5
به منظور  ها و مراکز پژوهشی ملی و فراملی  تامین امکانات پایه و زیربنایی پژوهشی سایر دانشگاه )6

 هاي مختلف تحقیقاتی در این منطقه نسبتا محروم و توسعه نیافته  جراي طرح ا
 نگلداري عملیاتی دانشجویان ج –ارتقاي کیفیت آموزش و مهارتهاي فنی  )7

 

 فضا و امکانات مرکز
 متر مربع  8100به مساحت  یزیربنا در زمین متر مربع1280ساختمان مرکز: 

نفر، سالن   60دستگاه رایانه)، دو کالس با ظرفیت کل  10: شامل مرکز رایانه (مجهز به يادار  بخش
 نفر، سه دفتر کار، آبدارخانه 80مطالعه و اجتماعات با ظرفیت 

 نفر  48با ظرفیت   ي نفر، آشپزخانه، سالن غذاخور 48اتاق با ظرفیت  6: شامل یخوابگاه بخش
 يسرایدار
 : شامل دو سوئیت سوئیت

 

 ی پژوهش يدستاوردها: طرح ها 

  ي استان کردستان، انجمن ها یی اجرا يدستگاه ها  يبا درخواست و تقاضا یطرح پژوهش نیچند  انجام
 از جمله:  ی الملل نیب  يو سازمان ها ی دولت ر یمردم نهاد غ
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 استان کردستان یعیکل منابع طب   اداره )1
 الت یکل ش   اداره )2
 ستیز ط یکل حفاظت مح  اداره )3
 واندره ی د يشهردار )4
 دامون   یست یز ط یمح انجمن )5
 UNDP ،GEF ،SGP سازمان )6
 

 در دست انجام طرح هاي پژوهشی

آنها در تامین مطالعه و بررسی چشمه هاي بستر تاالب زریوار با هدف میزان آبدهی و نقش  •
 حفاظت محیط زیست استان کردستان؛  : اداره کل نیاز آبی تاالب؛ کارفرما

 دکتر شیرکوه ابراهیمی و دکتر خالد اوسطی : تومان؛ مجري 50000000به مبلغ 
اصالح ساختار، فرم و بهبود عملکرد درختان پارك ملت شهر دیواندره به منظور حذف عوامل   •

سازي درختان و ارتقاي کیفیت فضاي پارك متناسب با اهداف شادابی و جوانزا، افزایش  بیماري
 و انتظارات شهروندان؛  

 مجري: احمد ولی پور تومان؛   7000000به مبلغ 
تجزیه و تحلیل و بررسی فاکتورهاي موثر بر طراحی فضاي سبز و بهبود شبکه آبیاري پارك   •

آبیاري مناسب با در نظر گرفتن نیازها و  ملت شهر دیواندره و ارائه طرح فضاي سبز و شبکه 
 تقاضاهاي ذي نفعان پارك؛  

 مجري: دکتر عیسی معروف پورتومان؛   32000000به مبلغ 
  نقش جنگلهاي غرب در کاهش ریزگردها و اثرات ریزگرد بر این جنگلها •

 مرادي : دکتر نقی شعبانیان، ایوب تومان؛ مجري 10000000به مبلغ 
 

 ي اجرایی دستاوردها: پروژه ها

 تهیه طرح جنگلداري چند منظوره با تأکید بر مدیریت و ساماندهی گالزنی  )1
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 ) در انجام دو پروژه:  GEF/SGPمحیط زیست (  یبا تسهیالت جهان يهمکار )2

 ) 1382-86تدوین، ثبت و ترمیم جنگلداري سنتی در روستاي هواره خول کردستان( •
  -منطقه آرمرده  ی و مدیریت گالزن  یحوزه طرح سامانده یجوامع محل يپروژه توانمندساز •

 ل خوهواره
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 ی فرهنگ - یاجتماع  يدستاوردها

 ناملموس  یفرهنگ  راثیجنگل) به عنوان م  یسنت  تیری(مد  ی گالزن ثبت
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 مرکز  يانجام شده با همکار ينامه ها انیپا

 رساله دکتري:  

؛  1398دکتر احمد ولی پور)؛ دانشگاه ساري؛ جعفر عبداهللا پور (راهنما: دکتر حسن اکبري؛  •
 ارزیابی الگوهاي بهره برداري سنتی در جنگلهاي زاگرس شمالی براي بهبود مدیریت جنگل

 پایان نامه کارشناسی ارشد:

راهبردهاي مدیریت منابع طبیعی  )؛ 1398(ایوب پهلوانی، احمد ولی پور، هدایت غضنفري  •
 شهرستان دیواندره 
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 و ذکر نام مرکز يه با همکارچاپ شد يمقاله ها

 JCRمقاله  7 •
 Q1مقاله  2 •
 برتر  % 10مقاله  2 •
 یداخل  یپژوهش یمقاله علم 4 •
 

 مختلف يدانشگاه ها پژوهشی  – یعلم يدهایبازد  يدر اجرا يهمکار
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استان   ی عیبا اداره کل منابع طب ییو اجرا یپژوهش ، یعلم  يتفاهمنامه همکار  يامضا

 کردستان
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 واندره ی د يبا شهردار یی و اجرا  یپژوهش ، یعلم ي تفاهمنامه همکار يامضا

 
 

  یعیمنابع طب قاتیمرکز تخحق ومیاز هربار دیو بازد یمقدمات یاهشناسیکارگاه گ يبرگزار

 کردستان
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  یی به منظور اجرا ی عیتفاهمنامه با اداره کل منابع طب  ي راهبرد تهیمنظم جلسات کم  يبرگزار

 نمودن تفاهمنامه 
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 دارویی  گیاهان توسعه و اصالح پژوهشی مرکز
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 باشد:به شرح زیر می   1398اقدامات صورت گرفته در سال 

ارتباط موثر با کارگروه استانی گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان و شرکت در جلسات   )1
 همکاري در تدوین سند گیاهان دارویی استان (در حال پیشرفت)کارگروه مذکور و نیز 

مرکز به عنوان ایده دهنده و یکی از مجریان احداث پارك گیاهان دارویی در سنندج و نیز احداث   )2
کلکسیون گیاهان دارویی در سنندج (در حال رایزنی جهت تخصیص بودجه و عملیاتی کردن  

علی صادقی رئیس بنیاد نخبگاه و از اعضاي مرکز  هاي مذکور: پیگیري توسط دکتر امیرطرح
 پژوهشی گیاهان دارویی) 

 نامه همکاري با شرکت دارویی شفاي کردستانانعقاد تفاهم )3

آپ گیاهان دارویی در پارك علم  همکاري مرکز به عنوان یکی از مجریان و حامیان برگزاري استارت )4
 و فنآوري دانشگاه کردستان 

 درصد پیشرفت)  60هاي دارویی در مرکز ( ارچ اندازي اتاقک پرورش قراه )5

هاي پژوهشی در  گیري) از محل طرحگیري) و سوکسله (عصارهخرید دو دستگاه کلونجر (اسانس )6
 حال اجرا در مرکز 

همکاري مرکز با شرکت دارویی شفاي کردستان در برگزاري همایش تجلیل از پیشکسوتان طب   )7
 میانی  زاگرس  نواحی در  سالمت  يحوزه  بومی در
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 طرح پژوهشی در حال اجرا (ملی، استانی و دانشگاهی) 4همکاري در اجراي  )8

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

  هاي جمعیت اسانس کیفیت  و  کمیت و  عصاره اکسیدانیآنتی  پتانسیل و  کل فنل  ارزیابی •
 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  نه گو سه  تولید  پروتکل  تهیه  •
 کردستان (طرح ملی، مجري اصلی)   استان دارویی گیاهان

  هايگونه سازياهلی جهت تکثیر از  پس بهینه شرایط  و تکثیر مختلف  هاي روش  يمطالعه  •
 کردستان  استان  در یافته رویش  دارویی  ثعلب

 گیاهان دارویی) به استانداري (پذیرش شده) ي طرح پژوهشی (مرتبط با ارائه )9

  25کردستان ( استان مختلف مناطق در زعفران محصول کیفیت و  کمیت سازگاري، ارزیابی •
 میلیون مصوب) 

 یافته) ي کارشناسی ارشد (در حال انجام و خاتمهنامهپایان 12همکاري در اجراي  )10

  گیاه  ثانویه  هاي  متابولیت از برخی میزان و سلولی تقسیم  بر) NO(اکسید  نیتریک تأثیر •
.Hymenocrater longiflorus Benth  سلولی  کشت شرایط  در 

  و  SNP تیمار تحت) Foeniculum vulgare L( رازیانه فیتوشیمیایی و  فیزیولوژیکی پاسخ •
GABA 

  پاشی  محلول   تاثیر   تحت   شده  اصالح   و  بومی   رازیانه   فیتوشیمیایی  خصوصیات   و   عملکرد   مقایسه  •
 روي  و  آهن هاي  کالت

 Colchicum(   سفید   حسرتگل   گیاه  سینکلشی   میزان   بر   آالنینفنیل  و   اسید   سالیسیلیک  تأثیر  •

kotschyi Boiss  ( ايشیشه  درون کشت  شرایط  در 
  پینه  فیتوشیمیایی و فیزیولوژیکی - مرفو خصوصیات برخی بر گلوکز  و پیروات  سدیم تاثیر •

 اي   شیشه  درون   کشت   شرایط   در   Crocus cancellatus subsp damascenus  زاگرسی   زعفران
 رزماري فیتوشیمیایی  خصوصیات  و  عملکرد بر  کردنخشک  و برداشت  زمان کوددهی،  تاثیر •
 ایران بومی  خاکزي ارکید  گونه چهار غده و  برگ  الکلی  هیدرو  عصاره فیتوشیمیایی  ارزیابی •
 Crocus cancellatus subsp.damascenus (Herb.) B.Mathew اثر عصاره ي متانولی پیاز •

 تکثیر سلولی و فعالیت ژالتیناز در سلول هاي سرطان سینه ي انسانی  بر
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-MDA ي رده  انسانی ي سینه  سرطان هاي سلول در  ژالتیناز  فعالیت و  سلولی  سمیت  بررسی •

MB-231 دنایی   آویشن اسانس با تیمارشده 
  تحت  ایران  بومی  مرزه  هاي  گونه از  تعدادي  فیتوشیمیایی خصوصیات و عملکرد ي مقایسه •

 دیم  و  ابی شرایط 
  برون  و  درون  شرایط  در Ophrys straussii و Comperia comperiana تکثیر  سازي بهینه •

 ايشیشه
  اسطوخودوس   فیتوشیمیایی  هايویژگی   بر  انبارداري،  مدت  و  بنديبسته   نوع   کردن،   خشک  تاثیر •

)Lavandula angustifolia L(.،  رازیانه )Foeniculum vulgare Mill (. بیان  شیرین و  
)Glycyrrhiza glabra L(. 

 ) 98ماه  دي 5گیري از گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان (گیري و عرقبرگزاري کارگاه اسانس )11
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 ، دانشگاه ارومیه) 98مقاله در کنگره ملی علوم باغبانی ایران (شهریور پنج  ي شرکت و ارائه  )12

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

.) Rosmarinus officinalis L(رزماري  ساقه  هاي قلمه شاخساره اولیه رشد  و  زایی ریشه میزان •
 استفاده  مورد  قلمه نوع  تأثیر  تحت

 پاشی کالت روي بر اجزاي عملکرد و درصد اسانس رازیانه بومی و اصالح شدهمحلولتأثیر  •
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پاشی کالت  ي اجزاي عملکرد و محتوي اسانس رازیانه بومی و اصالح شده تحت تأثیر محلول مقایسه •
 آهن

  حفاظت براي نیازي پیش اي شیشه درون غیرهمزیست زنی جوانه: ایران خاکرُست هاي ثعلب •
   ژنتیکی

 زراعی کشاورزي مقاله علمی پژوهشی در مجله به یکپذیرش  )13
  اسانس محتوي  و  عملکرد  مورفولوژیکی،  هاي ویژگی بر  روي  و  آهن  کالت کاربرد  اي مزرعه ارزیابی •

 شده  اصالح و  بومی رازیانه
 شناسی گیاهی ایران چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در مجله زیست )14
  برخی   و   باززایی  بر  اسید بوتیریک  ایندول   و   سیمواستاتین  اسید،سالیسیلیک  زیستی   هايمحرك  نقش •

  شرایط  در) Satureja avromanica Maroofi(  اورامانی مرزه فیزیولوژیکی و  ریختی هاي ویژگی
 ) in vitro( اي شیشه درون 
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 آب مهندسی و علوم  پژوهشی مرکز



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  آب یعلوم و مهندس یمرکز پژوهش

 
 

 172 

 کردستانسابقه مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه 

 1396سال اخذ موافقت قطعی:    1392سال تاسیس و اخذ موافقت اصولی: 
 KWSC@uok.ac.ir رایانامه(پست الکترونیکی): سال   7سابقه تاسیس:  

 نفر  16تعداد پژوهشگران تمام وقت:   http://watresearch.uok.ac.irنشانی وبگاه :
  نفر   4تعداد پژوهشگران پاره وقت:  

 

 سابقه پژوهشی مرکز 

 توضیحات: عنوان فعالیت 

تعداد تفاهم نامه با سازمان هاي داخل کشور:  
3   

شرکت آب منطقه اي استان کردستان، شرکت آب و  
فاضالب شهري استان کردستان ، شرکت آب و  

 فاضالب روستایی استان کردستان 
  مان هاي خارج از تعداد تفاهم نامه با ساز

   1کشور: 
 کشور آلمان   LKTشرکت 

    6تعداد تالیف کتاب: 
برگزاري ششمین کنفرانس ملی مدیریت   - 1تعداد کنفرانس برگزار شده:  

 منابع آب ایران 
مشارکت در برگزاري ششمین، هفتمین و   - 3تعداد مشارکت در برگزاري کنفرانس: 

هشتمین همایش ملی یافته هاي پژوهشی  
 کشور غرب 

  15تعداد طرح هاي تحقیقاتی کاربردي: 
 

 گزارش عملکرد مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان

 طرح هاي تحقیقاتی 

 تدقیق سازي مصارف کشاورزي و باز تخصیص منابع آب در حوضه سفید رود استان کردستان )1

رق و مشخصات حوضه آبریز سفید  در این طرح با بررسی کاربري اراضی، داده هاي اقلیمی، تبخیروتع 
رود واقع در استان کردستان، میزان آورد سالیانه رواناب و مصارف آب در بخش هاي مختلف کشاورزي،  
صنعت و شرب مورد بازبینی قرار می گیرد. براي این منظور از داده هاي بدست آمده از سنجش دور  

 استفاده می شود. براي تخمین تبخیروتعرق، نوع پوشش گیاهی و سایر موارد 
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 مبلغ قرارداد: دومیلیارد و ششصت میلیون ریال
   کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه اي استان کردستان

اصالح فرآیندها در سیستم اداري مالی شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان( تسهیل و   )2
 تسریع در انجام امور):  

در این تحقیق با شناخت وضعیت موجود به بررسی و تحلیل فرایندهاي مرتبط با حوزه ي اداري مالی  
ود در هرکدام از  شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان پرداخته و مشکالت و معضالت موج

فرایندها شناسایی می گردند. سپس سعی می گردد در صورت نیاز با بهره گیري از سیستم هاي  
اطالعات مدیریت به طراحی مجدد هر کدام از فرایندهاي شرکت پرداخته شود. بدین منظور، رویکردي  

 گام به گام براي طراحی فرایندهاي اداري و مالی شرکت ارائه می گردد.  
 قرارداد: پانصد میلیون ریال مبلغ 

   کارفرما: شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان
آب و مسئله بحران شهري مرتبط با آن: تحلیل جامعه شناختی از وضعیت مشرکان    مدیریت منابع )3

آب در شرایط پایدار و نحوه مدیریت آن در وضعیت اضطرار( مطالعه موردي : مشترکان آب شهري  
 ):98خاتمه یافته در سال ( استان کردستان

ها، هاي مرتبط با آب شهري در استان کردستان بررسی چالش این پژوهش درصدد شناسایی بحران 
مشکالت موجود در رابطه با خدمات چندگانه شرکت آب و فاضالب شهري و بررسی وضعیت موجود و  

ی و مسئله آب شهري است.  رسانشرایط اضطراري از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مقوله خدمات 
 آب و سبک هاي توسعه پایدار شهري، مصرفاي از مفاهیم نظري در حوزه رویکر نظري پژوهش منظومه 

 مندي و مشتري محوري است.  ها، رضایتشناسی سازمانشناسی منازعات آب و جامعه زندگی، جامعه 
 مبلغ قرارداد: پانصد میلیون ریال

 ري استان کردستان کارفرما: شرکت آب و فاضالب شه
 نقشه برداري رقومی خاکهاي استان کردستان )4

تهیه نقشه رقومی خاك هاي استان کردستان نظیر نقشه رقومی بافت خاك و در بخشی از خاکهاي  
 استان کردستان از جمله اهداف مدنظر در تحقیق حاضر است. 

 مبلغ قرارداد: یک میلیارد ریال   
 ریزي استان کردستان   کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه

 ارزیابی آزمایشگاهی حذف نیترات از آب با استفاده از کاه گندم اصالح شده ( طرح درون دانشگاهی): )5

 مبلغ قرارداد: چهل میلیون ریال
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شبیه سازي جریان غیرماندگار آب به طرف لوله هاي زهکش با استفاده از معادله بوسینسک مرتبه   )6
 ابی اولیه مختلف ( طرح درون دانشگاهی): کسري تحت پروفیل هاي سطح ایست

 مبلغ قرارداد: چهل میلیون ریال 
 

 کارگاههاي برگزار شده براي سازمان هاي اجرایی استان: 

کارگاه سیستم هاي کنترل در شبکه انتقال آب براي کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه   •
 استان کردستان 

اثرات آن در مدیریت شبکه هاي آبیاري براي  کارگاه تخصیص و بازتخصیص منابع آب و  •
 کارشناسان سهامی آب منطقه اي استان کردستان 

کارگاه بهره برداري از شبکه هاي انتقال آب براي کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه اي   •
 استان کردستان 

 
 نشست هاي برگزار شده 

 نشست تخصصی چالش هاي آب در استان کردستان:   )1
این نشست تخصصی یک روزه با حضور آقایان مهندس فیروز احمدي مدیرمحترم آب و خاك سازمان  
جهاد کشاورزي استان کردستان، مهندس توفیق گلمحمدي مدیر دفتر فنی شرکت سهامی آب منطقه  

نه هاي آب شرکت آب و فاضالب شهري  اي استان کردستان و مهندس آریان عاملی مدیر تصفیه خا
استان کردستان و با حضور کارشناسان سازمان هاي اجرایی استان، اعضا هیات علمی دانشگاه کردستان  

برگزار گردید.در این نشست مشکالت   98و دانشگاه آزاد اسالمی، پژوهشگران و دانشجویان در آذرماه 
خصیص آب از سدهاي استان، طعم و بوي آب  و معضالت مربوط به شبکه هاي آبیاري و زهکشی، ت

 شرب شهر سنندج مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
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 "ئاو "مشارکت در برگزاري استارت آپ ویکند  )2

در محل مرکز نوآوري دانشگاه کردستان    98تیر  21الی  19این رویداد نوآورانه اشتغالزایی در روزهاي 
برگزارکنندگان اصلی این رویداد می توان به پارك علم و فن آوري استان  برگزار گردید. از جمله 

کردستان، شرکت شهرکهاي صنعتی استان کردستان، مرکز نوآوري و مرکز رشد دانشگاه کردستان،  
آشنایی با ایده هاي نوآورانه و نحوه تجاري   گروه آموزشی و مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب بودند.

ایده هاي نوآورانه در زمینه آب توسط کارشناسان، دانشجویان و انجام کارگروهی جهت    سازي آنها، ارایه
 تجاري سازي ایده هاي منتخب از جمله اهداف مدنظر در این رویداد نوآورانه بود.  
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 برگزاري جلسه مشترك با سازمانهاي اجرایی استان  

 بخش مدیریت آب و خاك  –سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان )1

 شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان  )2

 
 دعوت از محققین و کارشناسان سازمانهاي اجرایی استان 

 سخنرانی مهندس فیروز احمدي مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان -

 عنوان سخنرانی: پتانسیل ها و مشکالت شبکه هاي آبیاري در استان کردستان  

 مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه اي استان کردستان  انی مهندس توفیق گل محمديسخنر -

 عنوان سخنرانی: منابع آب استان کردستان: فرصتها و تهدیدها
 
 عضویت و شرکت در کلیه جلسات کمیته هاي مختلف مرتبط با آب استان نظیر 

 کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان -
 حقیقات شرکت آب و فاضالب روستایی استان کردستان  کمیته ت -
کمیته حفاظت از کیفیت منابع آب استان کردستان: ارائه مشاوره فنی به کمیته حفاظت از کیفیت   -

 آب استان در خصوص مشکالت اخیر در زمینه تغییر طعم و بو آب شرب شهرستان سنندج  
 کمیته آب اتاق بازرگانی استان کردستان    - 
مشارکت فعال در نشست کارگروه هاي مدیریت جامع کیفیت منابع آب منطقه منطقه دو کشور شامل    -

استان هاي گیالن، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان و با حضور معاونین  
 الذکر  وزیر نیرو و مدیران و کارشناسان کمیته هاي حفاظت از کیفیت منابع آب استان هاي فوق 
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مشارکت فعال در نشست تخصصی ایمنی آب با محوریت طعم و بوي آب شرب شهرستا سنندج،   -

   برگزار شده توسط استانداري استان کردستان و دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان 
   

 
 ارسال پروپوزال هاي تحقیقاتی کاربردي به: 

 پروپوزال ( درحال داوري)  2سازمان آب و برق استان خوزستان:  -

 پروپوزال ( در حال داوري)   2دفتر تحقیقات امور آب و آبفا وزارت نیرو:  -
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o   بررسی میکروآالینده هاي نوظهور شهري، کشاورزي و دارویی در فرایند بازچرخانی
، مجري: جناب آقاي دکتر عبداهللا سلیمی استاد گروه  آب شهرهاي استان کردستان

 شیمی

o  نانوذرات تیتانیم دي اکسید نهشت شده با نیتروژن و تثبیت شده بر روي  استفاده از
نگهدارنده جامد براي حذف یون هاي فلزي سمی و سایر آلودگی هاي شیمیایی  
نوظهور و میکروبی از آب با تابش نور خورشید، مجري: دکتر سجاد محبی دانشیار  

 گروه شیمی 

نیاز در خصوص عملیاتی نمودن تفاهم نامه مابین    انجام برنامه ریزي ها و اقدامات اجرایی مورد

کشور آلمان در خصوص برگزاري سمینار ده روزه در زمینه    LKTدانشگاه کردستان و شرکت  

انتقال تکنولوژي نوین تصفیه فاضالب روستایی و مجتمع هاي کوچک با حضور کارشناسان  

ایر عالقمندان مرتبط یا آب و آلمانی. این کارگاه با حضور کارشناسان، مدیران، محققان و س

 برگزار خواهد شد.  1399فاضالب در سال 

پیگیري و اخذ موافقت میزبانی نهمین کنفرانس ملی سطوح آبگیر ایران جهت برگزاري در  

  1400سال 
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 هوشمند هايشبکه و زشبکهیر یپژوهش مرکز

 یکیالکتر
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هاي پیشبرد فعالیت هاي هوشمند دانشگاه کردستان جهت ریزشبکه و شبکه و فناوري مرکز پژوهشی 
هاي این مرکز شامل  فعالیت  .شروع به کار نمود 1393طور رسمی در سال پژوهشی و فناورانه خود به 

هاي هوشمند هاي پیشرفته نظارت، کنترل و حفاظت شبکه ها و طرح هاي آزمایشگاهی ریزشبکهسیستم
-ارگانسایر  و    صنایع برق، تامین انرژي   حورتقاضا م هاي  و طرح   هاپروژه  منظور انجامبه  الکتریکی و نیز  

پژوهشگر مدعو و   5، فعال علمی هیات عضو 9درحال حاضر این مرکز با حضور  باشد.می  مرتبط  هاي
الکترونیک قدرت،  ها،  گروه ریزشبکه هاي خود را در پنج تکمیلی، فعالیت   تحصیالت  دانشجوي   30  از   بیش

هاي قدرت حوزه  هاي هوشمند و امنیت سایبري و سیستم ساز انرژي، شبکهمنابع تولید پراکنده و ذخیره 
مللی  البین  یقاتیتحقو موسسه    ایشگاهمآز  8کند. این مرکز پژوهشی داراي ارتباط فعال با  وسیع دنبال می

هاي  ها و فعالیت . در این گزارش، اهم خروجی است  هاي ژاپن، دانمارك، آلمان، آمریکا و فرانسهدر کشور
اطالعات تکمیلی در وبسایت مرکز در آدرس  است. ) لیست شده 1398مرکز در طول سال گذشته (

smgrc.uok.ac.ir باشد.قابل دسترس می 

 

 هاي هوشندتیم مرکز پژوهشی ریزشبکه و شبکه

 آمارياطالعات 
 گردد.  ه می ئدر جدول زیر ارا صورت خالصه به  مرکز 1398سال   اطالعات آماري

 تعداد  ها شاخص  ردیف 
 5 هاي پژوهشی تعداد گروه  1
 41 تعداد کل پژوهشگران فعال  2
 10 تعداد کل اساتید گروه پژوهشی 3

https://smgrc.uok.ac.ir/
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 تعداد  ها شاخص  ردیف 
 9 تعداد پژوهشگران دکتري (در حال تحصیل) 4
 15 کارشناسی ارشد (در حال تحصیل)تعداد پژوهشگران  5
 1 ) 98تعداد پژوهشگران دکتري (فارغ التحصیل در سال  6
 4 )98تعداد پژوهشگران کارشناسی ارشد (فارغ التحصیل در سال  7
 4 هاي پژوهشی تعداد کل طرح  8
 74 تعداد کل مقاالت منتشر شده  9

 26 تعداد مقاالت کنفرانسی  10
 48 چاپ شده در مجالت معتبر خارجی تعداد مقاالت  11
 4 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی  12
 2 هاي منتشر شده تعداد کتاب 13
 2 ی منتشر شدهقاتیتحق ي هاگزارش تعداد  14
 24 هاي تحت حمایتنامهتعداد پایان  15
 5 هاي ثبت شده نامهتعداد پایان  16
 6 المللی ها و سمینارهاي بین همایش ها ، تعداد کنفرانس  17
 2 ها هاي آموزشی، سخنرانیتعداد کارگاه  18
 8 هاي پژوهشی و صنعتی همکار تعداد گروه  19

 گردد: هاي پژوهشی ذکر شده در جدول فوق در ادامه ارایه میبیشتر برخی از فعالیتجزئیات 

 Optimization in Electrical کتاب چاپ شده با عنوان •

Engineering  

 

 

 

ویراستاري مجموعه مقاالت یک شماره مجله   •
Energy Procedia   الزویر 
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 : هاي پژوهشی فعالگروه  •
- Microgrids (MG) 
- Wide-Area Measurement Systems (WAMS) and Wide-Area Monitoring, 

Protection and Control (WAMPC) 
- Power Electronics (PE) 
- Renewable Energy Sources (RESs) and Energy Storage Systems (ESSs) 
- Cyber Security and Smart Communication 

 المللیهاي بین وبینارها و ها، همایشکنفرانس  •
• 2019 The International Conference on Electrical Engineering and Green Energy 
• International Conference on Power and Energy Systems Engineering 
• The 6th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation 
• Webinar: Evolution of Distribution Grids – DNO to DSO Transformation 
• Webinar: Control, Design and Cyber-Security Challenges for DC Microgrids 
• Webinar: Power Electronics Technology 
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 هاي پژوهشی و صنعتی همکارگروه  •
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 پژوهشی  هايطرح
 یبوتی و ج یجر لبنان، ن  ياز کشورها ییدانشگاه ها  يو با همکار یسپروژه مشترك با کشور سو )1
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 COFER MOOLs: Massive Open Online Laboratories :عنوان

 لینک معرفی پروژه:  

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

 ماه  24مدت پروژه:  -
 یس فرانک سو 1،200،00مبلغ گرنت: -
و فراهم کردن   یديخورش  يهاپنل  ینه در زم  یشگاهیست آزما 4 ي گرنت: اعطا یافت نحوه در -

  یسسو HES-SO و EPFL يدانشگاه ها  يها یشگاهبه آزما یدسترس 

 یران و ا ینلبنان، مصر، مراکش، فلسط یس،سو يدانشگاه از کشورها  12  ي پروژه مشترك با همکار) 2

 عنوان:  

Digital Education and Research for the Middle East and North Africa Regions-MENA 

 ) 2021تا  2019ماه (  24مدت پروژه:  -
 یس فرانک سو 150,000گرنت پروژه :  مبلغ  -
 آموزش و پژوهش در دانشگاه کردستان يبرا  یجیتالگرنت: فراهم کردن بستر د یافت نحوه در -

  ، مذاکرات و تورهاي علمی و عملیبازدیدها
 98سوئیس، شهریور  EPFLدر دانشگاه  HES-SOبازدید و شرکت در کارگاه براي پروژه 
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 اي گروه پژوهشی در دوران قرنطینههفعالیت
هاي پژوهشی خود را  هاي هوشمند کلیه فعالیت در دوران قرنطینه گروه پژوهشی ریزشبکه و شبکه 

بندي برگزار  است و جلسات پژوهشی مطابق با جدول زمانصورت آنالین و بدون تعطیلی انجام داده به 
یان را در  اند. در این راستا، این مرکز جلسات پژوهشی هفتگی و جلسات فردي و گروهی با دانشجوشده

 نماید. برگزار می  Microsoft Teamsقالب بستر 
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 روزرسانی صفحات وبسایت مرکزبه
اندازي شده بود،  راه   1395با توجه به مشکالت امنیتی بوجود آمده براي وبسایت قبلی مرکز که در سال  

وردپرس نمود.   اندازي یک وبسایت جدید بر اساس قالب استانداردمدیریت مرکز اقدام به طراحی و راه 
روزرسانی شده و با اطالعات کامل و جامعی در دسترس  وبسایت جدید مرکز پژوهشی در حال حاضر به 

 است.مخاطبان قرار گرفته 
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هاي زمانی مختلف و از مکانهاي مختلف جغرافیایی  هاي زیر میزان مراجعه به وبسایت مرکز در بازه گراف 
 دهد.  را نشان می 
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هستند و هم   ساخت و کاربرد که داراي موافقت قطعی با دو گروه پژوهشی نانو  يفناور  یمرکز پژوهش
 .  چنین گروه محاسبات و تئوري که موافقت اصولی دارد مشغول فعالیت است

گردد و بنده در فکر توسعه گروه محاسباتی و تئوري  بیشتر فعالیتهاي مرکز به دو گروه تجربی بر می 
هاي آینده  انشاهللا در ماه   کنند کمتر هستند ولی اعضاي هیات علمی که در این زمینه کار می  نیز هستم 

هاي  فعالیت  که در این زمینه  و همکاري اعضاي هیات علمی  براي حضور  فراخوانی داده خواهد شد 
 تا با مرکز بیشتر همکاري نمایند.  پژوهشی دارند 

 :هامشکالت و محدودیت 

شناس و تکنسین فنی و عضو  ، کارمرکز فوق فاقد هرگونه فضاي آموزشی و پژوهشی مستقل )1
هاي آموزشی در زمینه نانو فناوري  باشد و بعضی از همکاران که در گروههیات علمی ثابت می 

نمایند. البته با  بروندادهاي علمی و پژوهشی خود نام مرکز فوق راذکر می  نمایند در فعالیت می 
هم نمودن فضاي  هاي موجود در فضاهاي آموزشی دانشگاه در حال حاضر فراتوجه به محدودیت 

اندازي ساختمان جدید آزمایشگاه مستقل براي فعالیتهاي مرکز دور از انتظار است. امید است با راه 
 هاي مرکز این امر مهم محقق شود.  مرکزي و اختصاص بخشی از فضاي فیزیکی آن به فعالیت 

حوزه معاونت   مرکز هیچ گونه اعتبار و مجوز براي تشویق همکاران ندارد البته با تصمیم اخیر )2
م  یپژوهشی مبنی بر دادن ضرایب بزرگتر از یک براي فعالیتهاي مراکز پژوهشی دانشگاه امیدوار

 این امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و باعث دلگرمی و تشویق بیشتر همکاران شود. 

همکاران اي بوده و عالوه بر  اي بین رشته هاي مرتبط با فناوري نانو تا اندازه آز انجا که فعالیت   )3
دانشکده علوم پایه همکاران دانشکده هاي مهندسی، منابع طبیعی و کشاورزي نیز در این زمینه فعالیت  

دادهاي پژوهشی  نمایند و برونشود که براي همکارانی که با مرکز همکاري می نمایند پیشنهاد می می 
ها و ابزارهاي  ا دستگاهکنند در هزینه هاي آنالیز و شناسایی که بخود را با آدرس مرکز گزارش می 

گیرد تخفیف ویژه در نظر گرفته  هاي دانشگاه انجام می موجود در آزمایشگاه مرکزي و سایر آزمایشگاه
روند  هاي موجود در دانشگاه که در شناسایی و آنالیز نانو مواد بکار می شود چون بیشتر ابزارها و دستگاه

ر زمینه فناوري نانو و با اعتبارات بیرون از دانشگاه  هاي انجام گرفته توسط همکاران د با توجه به فعالیت
 تهیه شده اند.  

 :هافعالیت 

 ه در مجالت معتبر شد  مقاالت منتشر  )1
 هاي انجام گرفته در مرکزطرح  )2
 جوایز و افتخارات علمی  )3
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 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر 
[1]. An eco‑friendly MIP‑solid surface fluorescence immunosensor for detection of CA 

19‑9 tumor marker using Ni nanocluster as an emitter labels, D Bahari, B Babamiri, 
A Salimi, 2020 in press, JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 
2020 

[2]. Intrinsic Enzyme-like Activities of Cerium Oxide Nanocomposite and Its Application 
for Extracellular H2O2 Detection Using an Electrochemical Microfluidic Device, N 
Alizadeh, A Salimi, TK Sham, P Bazylewski, G Fanchini, 2020 in press, ACS 
Omega, 2020 

[3]. Transport Properties of a Molybdenum Disulfide and Carbon Dot Nanohybrid 
Transistor and Its Applications as a Hg2+ Aptasensor, S Mansouri Majd, F Ghasemi, 
A Salimi, TK Sham, ACS Applied Electronic Materials 2020, 2 (3), 635-645, 2020 

[4]. Polymer nanocomposite film for dual colorimetric and fluorescent ascorbic acid 
detection integrated single-cell bioimaging with droplet microfluidic platform, N 
Alizadeh, F Ghasemi, A Salimi, R Hallaj, F Fathi, F Soleimani, Dyes and Pigments 
173, 2020, 107875, 2020 

[5]. A strategy for visual optical determination of glucose based on a smartphone device 
using fluorescent boron-doped carbon nanoparticles as a light-up probe, N Alizadeh, 
A Salimi, R Hallaj, Microchimica Acta 187 (1),2020,  14, 2020 

[6]. Indirect determination of mercury (II) by using magnetic nanoparticles, CdS quantum 
dots and mercury (II)-binding aptamers, and quantitation of released CdS by graphite 
furnace AAS, A Sharifi, R Hallaj, S Bahar, B Babamiri, Microchimica Acta 187 (1), 
2020, 91., 2019 

[7]. A pH-responsive citric-acid/α-cyclodextrin-functionalized Fe3O4 nanoparticles as a 
nanocarrier for quercetin: An experimental and DFT study, R Ghafelehbashi, MT 
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 هاي فناورانه  ح طر
-تشخیص آنالیتکاغذي جهت  هاي میکروفلوییدیکطراحی و ساخت حسگرها برپایه سیستم •

ریال   500000000هاي هوشمند با ( فاز اول مبلغ قرار داد اي مختلف با استفاده از گوشیه
 با حمایت ستاد فناوري نانو) 

یک استراتژي جدید براي سنجش نوري گلوکز در سرم خون انسان با استفاده از نانوذرات کربن   •
شی هاي هوشمند( فاز دوم طرح  دوپه شده با بور به عنوان یک پروب فلورسانس براساس گو

 درحال تایید نهایی و با حمایت ستاد فناوري نانو کشور)  Nanomachباال و ارایه شده در برنامه  

 هاي پسادکتري رح ط
سنتز نانوکامپوزیت هاي شبه آنزیمی(نانوزیم) چندگانه جدید و کابرد آن در تشخیص سلولهاي   •

سرطانی و حذف آالینده هاي رنگی ( از اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  
 ریال) دانشجوي پسا دکتري خانم دکتر نگار علیزاده   570000000کشور و مبلغ قرارداد  

وین براي سنجش مارکرها و سلولهاي سرطانی بر پایه بکارگیري  توسعه تکنیکهاي ن •
نانوکامپوزیتهاي جدید ( از اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و مبلغ  

 ریال) دانشجوي پسا دکتري خانم دکتر بیگرد کاوسی   330000000قرارداد 

 هاي تحقیقاتی طرح  
بدون غشا بر مبناي استفاده از   سوختی آنزیمی طراحی، ساخت و بکارگیري پیلهاي زیست •

نانوهیبریدهاي جدید( از اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و مبلغ قرارداد  
 )  1397پایان یافته اسفند  -ریال 200000000

طراحی و ساخت نانو زیست حسگرهاي فلورسانسی نسبت سنجی با بکارگیري نقاط کربنی   •
)Carbon dots    به عنوان گونه فلورسانس کننده و نانوذرات طال به عنوان خاموش کننده براي (

جهت تشخیص سرطان در مراحل آغازي( از اعتبارات صندوق حمایت   micRNAاندازه گیري  
 در حال انجام )   - ریال 200000000از پژوهشگران و فناوران کشور و مبلغ قرارداد 

طراحی و ساخت نانو/میکروموتورهاي  با عنوان  در مرکز حمایت از رساله دکتري انجام گرفته •
(از اعتبارات صندوق   دو یا چند عنصري و بکارگیري آنها در فرآیندهاي تشخیصی زیست

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در حمایت از رساله دکتري دانشجوي دکتري نانو شیمی 
 ریال)  300000000قرارداد مبلغ   1398تصویب   -سرکار خانم مهشید نجفی 

بررسی  با عنوان  طرح تحقیقاتی پیشنهادي در راستاي رفع مشکالت آب استان به وزارت نیرو •
 هاي نوظهور شهري، کشاورزي و دارویی در فرآیند بازچرخانی آب شهرهاي استانالینده آمیزان  
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  2000000000(ارایه شده به شرکت آب و فاظالب شهري استان کردستان و مبلغ پیشنهادي  
 ریال)

 جوایز و افتخارات
و کسب    1398محقق در سال    400پژوهشگر برتر کشور در بین بیش از    بعنوان  انتخاب عضو مرکز  •

ریال براي خرید   300000000محقق اول کشور در تمامی حوزه و گرانت  10رتبه پنجم در بین 
 تجهیزات و یا حمایت از محقق پسا دکتري. 

منتشره با آدرس مرکز بعنوان مقاله برتر در علوم پایه پزشکی کشور توسط فرهنگستان انتخاب مقاله   •
 و دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست فرهنگستان علوم پزشکی کشور 

Ultrasensitive electrochemical immunosensor for PSA biomarker detection in prostate 
cancer cells using gold nanoparticles/PAMAM dendrimer loaded with enzyme linked 
aptamer as integrated triple signal amplification strategy, Biosensors and Bioelectronics, 
74, 2015, 915-923 

 

  



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  یپزشک ستیز يهااخالق در پژوهش تهیکم

 
 

 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپزشک ستیز يهاپژوهش در اخالق  تهیکم  



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  یپزشک ستیز يهااخالق در پژوهش تهیکم

 
 

 199 

  د یتاک ، یپزشک علوم  يهاپژوهش  ی فی ک و  یکم  ارتقاء  و  ی پزشک علوم  روزافزون  يهاشرفت یپ به  باتوجه 
  جمله  از مختلف یقاتی تحق يهاطرح  ياجرا ها،پژوهش  در یاخالق و یحقوق ،یشرع نیمواز تیرعا بر

  ان یز  و   تفادهاس   سوء  از   ی نگران  ش یافزا  باعث  اطالعات،  ي نگهدار  و  ي آور  جمع  و   هاانسان  ي رو  بر   پژوهش
  از نامشروع  ي ریگبهره  و  هاطرح  ي اجرا و  یطراح در  ی اخالق ن یمواز تیرعا عدم  و  هاانسان  به  دنیرسان

  1947 ي ها هی انیب در  یاحتمال يهااستفاده  سوء  از ي ریشگ یپ منظور به  لذا  است. گشته  اطالعات نیا
  کشورها  به  و  وضع  نهیزم نیا ر د  ینیمواز و قواعد   اصول، ،بلمونت 1978 و  ی نکیهلس 1975  و نورنبرگ 

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

  يهاپژوهش  در یدانشگاه يهاته یکم آنها تبع به و اخالق یمل يهاته یکم که د یگرد مقرر  و مطرح زین
  را  یپزشک علوم يهاپژوهش در اخالق يکشور ينامه  ن ییآ منطقه، يکشورها ی تمام در  ی ستیز علوم
 گذارند.  اجرا مورد  به و  بیتصو

  در اخالق تهیکم اعتبارنامه اخذ  به موفق 1397 سال ماه مرداد 23 خ یتار در کردستان دانشگاه
سایت کمیته اخالق در  پس از دریافت اعتبارنامه صفحه وب  . د یگرد ی پزشک ستیز يهاپژوهش

هاي زیست پزشکی در زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد گردید. همچنین تمهیدات پژوهشی
از طریق   یعلم ات یه ياعضا ی پژوهش يهاطرح  و  یی دانشجو يهانامه انیپا پروپوزال الزم 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  

عضاي هیات علمی بررسی  هاي پژوهشی اهاي دانشجویی و طرح نامه پایان  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  
 ناسه اخذ گردیده است. ش  87تعداد  1398شود که تا پایان سال براي آنها اخذ می 
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 مقدمه

جهت حفظ ایمنی   کردـستان دانـشگاه در محیط  (HSE) قراري نظام ایمنی، ـسالمت و محیط زیـستبر
هاي فوق، به منظور اجراي سـیاسـت .ها اسـتجزو الزامات قانونی دانشـگاه یانو سـالمت در دانشـگاه

المت و محیط زیـست تان   (HSE) کمیته ایمنی، ـس گاه کردـس ال دانـش به عنوان یکی   1397از آبان ـس
ــکدهاز زیرمجموعه ــی و نمایندگان دانش ــارکت معاون و مدیر پژوهش ــی با مش ها هاي معاونت پژوهش

 تشکیل شده است.

تـشکیل این کمیته، ارتقاي ایمنی، ـسالمت و محیط زیـست در دانـشگاه کردـستان و به خـصوص هدف از 
ها و ، آموزش، جلوگیري و پیشــگیري از خطرات احتمالی ناشــی از انجام فعالیتارائه راهکارهاي علمی

یوه  و حفظ بهداـشت تن ـش تانداردهاي اـستـسالمت افراد و محیط زیـست با به کار بـس . هاي علمی و اـس
 سازمانیدانشگاه کردستان ساختار HSEکمیته  1397آبان ماه  در

 باشد:به صورت زیر می HSEسازمانی کمیته ساختار
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 دانشگاه کردستان HSEاعضاء کمیته 

ام و نام ن
 خانوادگی

 تصویر سمت
نام و نام 
 خانوادگی

 تصویر سمت

 دانشگاه رئیس رحمت صادقی

 

 معاون پژوهشی دانشگاه کیومرث کرمی

 

مهرداد 
 خامفروش

 مدیر پژوهشی دانشگاه

 

 محمود شهرخی
دانشگاه و  HSE دبیر کمیته

 نماینده دانشکده مهندسی

 

 آرزو احمدپور
نماینده دانشکده علوم 

 انسانی و اجتماعی

 

 نماینده دانشکده علوم پایه سعدي صمدي
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 اهداف کمیته:

 زیستمحیطو حفاظت از  سالمتتامین ایمنی،  •

 HSEدانشگاهیان در زمینه  فرهنگو ارتقاء  آموزش، سازيحساس •

 :HSEحوزه عملکرد کمیته 

  آموزشی، اداريهاي مکان •

 استخرو  ورزشیمکانهاي  •

 هاآزمایشگاه و  هاکارگاه  •

  هاخوابگاه  •

 محوطه •

 اردوها •

 هاسلف سرویس و بوفه •

 دانشگاه کردستان HSEوظایف کمیته  

 دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم آموزش  )1

 هاپسماند دفع و امحاء  ها و مدیریتآزمایشگاه استانداردسازي )2

 هاو نشانه عالئمو  هانامه ایمنی ساختمانآئین )3

 امدادو  تامین تجهیزات حفاظتی )4

 اضطراري خروجو  ها و تضمین دسترسیهوشمندسازي ساختمان )5

 خطرناك افزاري مدیریت موادسیستم نرم )6

 دانشجویان، کارکنان و اساتید  بیمه )7

 HSEهاي مربوط به ارائه مشاوره به مدیران دانشگاه در ز مینه )8

 هاي مطالعاتیپروژه )9
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 هادانشکده  HSEهاي کمیته

ها هاي دانشـگاه کردسـتان یک کمیته ایمنی ایجاد شـده اسـت که اعضـاي آندر هر یک از دانشـکده
ــان نمایندگان ایمنی گروه ــناس ــاي هیات علمی و کارش ــی و در برخی از مواقع دیگر اعض هاي آموزش

ها ـضمن پایش، کنترل و بهبود ایمنی در ـسطح دانـشکده، به ـصورت مـستقل، هـستند. وظیفه این کمیته
 باشد.دانشگاه در سطح دانشکده ذیربط می HSEمچنین پیگیري مصوبات کمیته ه

 دانشگاه  HSE يهاي زیرمجموعه کمیتهکارگروه 

با توجه به لزوم بررســـی کارشـــناســـی موارد خاص کو پیگیري برخی موارد مهم به صـــورت خاص، 
هاي انجام شده دانـشگاه تشکیل شده است. نتایج بررسی وتحلیل  HSEاي در کمیته  هاي ویژهکارگروه

در جلسات کمیته مورد بررسی و در صورت نیاز تصمیمات مقتضی براي پیگیري   هاتوسط این کارگروه
 شود.ها اتخاذ مینآ

 ها عبارتند از:فهرست این کارگروه

 هاي هشدار و خطر و عالئم خروجکارگروه تهیه استاندارد نشانه •

 کارگروه تهیه ظروف نگهداري پسماندهاي شیمیائی خطرناك و امحاء ایمن این مواد •

 افزاري مدیریت مواد خطرناكکارگروه بررسی سامانه نرم •

 هاي محوطه و محیط دانشگاهها و نخالهالهبزکارگروه بررسی منشاء  •

 ها و سلف سرویس دانشگاهکارگروه بررسی وضعیت بوفه •

 سازمان هالل احمر استانکارگروه ارتباط با •

 نشانیسازمان آتشکارگروه ارتباط با •

 دانشگاه  HSE يهاي کمیتهفعالیت

هاي متنوعی فعالیت دانشــگاه کردســتان در حوزه  HSEها، کمیته  با توجه به گســتردگی مســئولیت
 شوند.مینموده است که در ادامه توضیح داده

 سازيآموزش و فرهنگ )1

ــتان، برنامه آموزش بیش از  • ــهرس ــازمان هالل احمر ش نفر از کارکنان   210با هماهنگی با س
ورت گرفت. آموزش فوق در چارچوب آموز گاه در زمینه ایمنی و امداد و نجات ـص هاي ش دانـش

 حین خدمت و داراي امتیاز آموزشی براي کارکنان دانشگاه برگزار گردید.
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 هماهنگی جهت برگزاري ایمنی و امداد و نجات براي دانشجویان و اساتید انجام گرفت. •

 هاپسمانددفع و امحاء  ها و مدیریتآزمایشگاه  استانداردسازي )2

گاه • ائل مربوط به تهویه آزمایـش ب مـس یمی، نـص ب جعبه کمکSafety Boxهاي ـش هاي ، نـص
 اولیه و دوش و چشم شوي بررسی و اقدامات الزم انجام و پیشنهادات مربوطه ارائه شدند.

افزاري صاحب هاي نرمها تدوین و با شرکتچارچوب مدیریت مواد خطرناك و دفع و امحاء آن •
 صالحیت مذاکره شد.

ها اندیـشیده ـشد رناك در آزمایـشگاهتدابیر مربوط به نگهداري و ارـسال مواد و پـسماندهاي خط •
 و مواد تجمع شده جهت امحاء به شرکت مورد تائید وزارت ارسال شد.

 امدادو  تامین تجهیزات حفاظتی )3

ــتم • ــیس ــی، نگهداري و س ــی قرار گرفت و الزامات بازرس هاي اعالم و اطفاء حریق مورد بررس
 گردید.هاي خصوصی تعیین ها با همکاري شرکتتعمیرات آن

 ها قرار گرفت.هاي اولیه تهیه و تجهیز شده و در اختیار تمامی دانشکدههاي کمکجعبه •

 ها بررسی شد.هاي اطفاء حریق و استفاده از آنموارد مربوط به شارژ و نگهداري کپسول •

 دانشجویان، کارکنان و اساتید  بیمه )4

ه  • ه ـب الثی ـک د و افراد ـث ــاتـی ان و اسـ ــجوـی ه دانشـ اي بیـم اء در محوـطه قراردادـه هر ـیک از انـح
ــاختمان ــگاهس ــگاه ارتباط پیدا ها، حین اردوهاي زیر مجموعه دانش ها و دفتر مرکزي با دانش

 ها پیگیري شد.کنند، تدوین و امضاء آنمی

 ارائه راهکارهاي مواجهه با بیماري کرونا )5

 رائه شد.راهکارهاي پیشگیري از شیوع بیماري کرونا بررسی و به هیات رئیسه دانشگاه ا

 هاي مطالعاتیپروژه  )6

اختمان • ایر اماکن و ـس تخر، کتابخانه و ـس گاه بررـسی و راهکارهاي موارد ایمنی در اـس هاي دانـش
 پیشنهادي تدوین شدند.

 ها و سلف سرویسبررسی ایمنی سالمت و بهداشت در خوابگاه  )7
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ت در خوابگاه • المت و بهداـش کالت ایمنی ـس رویس با موارد و مـش لف ـس ور نماینده ها و ـس حـض
 ها هماهنگی شد.معاونت دانشجویی بررسی و در خصوص رفع آن
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 آزمایشگاه مرکزي
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دانشگاه  و در چهارچوب برنامه استراتژیک    1398در سال    آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستانعملکرد  
 و با تکیه بر امکانات و برنامه ارائه شده به شرح زیر است.   کردستان

به شرح زیر    آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستانهاي ارائه شده توسط  عناوین کارها، خدمات و سرویس
 است.

 هاي ارسالیآنالیز نمونه  )1
 خدمات آموزشی ارائه شده  )2
 اندازي تجهیزاتسرویس، تعمیر و راه  )3
 ها و خدماتجهت توسعه توانمندي اقدامات انجام شده در  )4
 اقدامات انجام شده در راستاي خرید تجهیزات  )5

 هاي ارسالی آنالیز نمونه 
از   برخیکه  در اختیار داردتعداد محدودي تجهیزات و دستگاه  آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستان

قرار گرفته است تا   آنها متعلق به گروه شیمی دانشگاه کردستان بوده که در اختیار آزمایشگاه مرکزي
ضمن ارائه خدمات به سایر گروها منشاء درآمدزایی براي دانشگاه باشد. قابل ذکر است که در جلسات 

در عمل   است که متاسفانه ها داده شدههاي مختلف پیشنهاد مشابهی به سایر گروه متعدد با دانشکده 
 ه است.استقبالی به عمل نیامد 

ارائه شده آزمایشگاه مرکزي دانشگاه کردستان (از فروردین تا اول اسفند ماه  لیست خدمات  جدول زیر
و   هاي دریافتی تعداد نمونه دهد. در این جدول را نشان می ت به تفکیک نوع تجهیزا ) 1398سال 

 دانشگاه تفکیک شده است.خارج  شده از داخل و انجام ي نالیزهاآ
 ام شده جي انآنالیزهاو  هاي دریافتی . تعداد نمونه 1جدول 

 مجموع سایر مراکز دریافتی از دانشگاه کردستان دریافتی از نوع آنالیز

GC-Mass 73 14 87 

HPLC 10 - 10 

CHNS 52 14 66 

AAS 92 - 92 

FT-IR 100+700 (گروه شیمی رایگان) 810 10 

TGA 29+44 (گروه معدنی رایگان) 145 72 

FESEM/EDAX/MAP 450 289 739 

AFM 5 11 16 

SAXS 10 - 10 

PL 10 8 18 

 
مراکز خارج از دانشگاه کردستان   برايمورد  418مورد بوده که  1993تعداد کل آنالیزهاي انجام شده 

 است.بوده مورد مربوط به نمونه هاي داخل دانشگاه  1575 و
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اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه  ي فوق در ازاي واریز وجوه معین شده به حساب درآمدهاي  آنالیزها
 دهد.نشان می   انواع آنالیزها   به تفکیک . درآمد آزمایشگاه مرکزي را  2جدول    کردستان انجام شده است. 
مد همراه بوده است  آها با رشد درشود آزمایشگاه مرکزي با وجود محدودیت همانطور که مشاهده می 

رشد داشته است. البته شایان   %40ته بیش از بطوریکه درآمد آزمایشگاه مرکزي نسبت به سال گذش 
الزم به ذکر است که به دلیل    .است  98سال    از ماه    11تنها مربوط به    مد محاسبه شدهآذکر است که در

ماه سال   11مد حاصل مربوط به آاي بدست آزمایشگاه نرسیده و درشیوع کرونا اسفند ماه هیچ نمونه 
 باشد.می 98

 

 (مبالغ به تومان است)  هاي دریافتی بابت انجام آنالیز نمونه هاي اخذ شده هزینه . 2جدول 

 نوع آنالیز
 دریافتی از دانشگاه کردستان

 لحاظ گردیده است) دانشگاه فیتخف 40%(
 مجموع  دریافتی از سایر مراکز

GC-Mass 6,570,000  2,100,000 8,670,000 

CHNS 2,496,000 1,120,000 3,616,000 

AAS 1,380,000   1,380,000 

FT-IR 1,800,000 +21,000,000 )100% 2,100,000 300,000 )فتخفی 

TGA 1,392,000 +3,520,000 )100% 7,152,000 5,760,000 )فتخفی 

SEM 19,098,000 18,740,000 37,838,000 
 60,756,000 28,020,000 32,736,000 مجموع درآمد خالص

 46,344,000 0 46,344,000 مجموع تخفیف

 108,600,000 29,520,000 79,080,000 مجموع درآمد (بدون تخفیف)
 

،  هاي دانشگاه کردستاناز بین دانشکده خدمات  دهد که بیشترین  نشان می   آنالیزهاي انجام شده بررسی  
نالیزهاي صورت گرفته براي هر  آلیست   3. جدول ارائه شده استو کشاورزي  پایهعلوم  هايدانشکده  به
 دهد.دانشکده را به تفکیک نشان می   دو

 به تفکیک نوع آنالیز   نالیزهاي دانشکده هاي علوم و کشاورزيآلیست  . 3جدول 
 نوع آنالیز 

 دانشکده
GC-Mass SEM TGA FT-IR CHNS AFM PL AAS 

 60 5 5 16 550 66 252 12 پایه علوم 

 32 4 - 32 68 5 157 64 کشاورزي 
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  همانگونه که  دانشکده به تفکیک نوع آنالیز نشان داده شده است. دوآنالیزهاي  هاي باالنمودار در 

و   پایهبیشترین کاربرد را براي دانشکده علوم  TGAو  FTIRو  SEM يزهایآنال شود مشاهده می 
 دانشکده کشاوزري داشته است.   براي بیشترین کاربرد را  FTIR و SEM، GC-Mass ،TGAآنالیزهاي 

 خدمات آموزشی ارائه شده 
اي  هنمونه انجام خدمات آزمایشگاهی و آنالیز    رسالت آزمایشگاه مرکزي عالوه بر   با توجه به این مهم که 

ظور آشنایی  ندر همین راستا و به م، کمک به پیشبرد و ارتقاي سطح پژوهش دانشگاه است دریافتی، 
آزمایشگاه مرکزي   ،هاي مختلف شناسایی مواد محققان و دانشجویان با تکنیک  ،هر چه بیشتر همکاران

و  هاي کتبی هاي مورد نیاز در این راستا می داند. لذا به تمامی درخواستخود را موظف به همکاري 
هاي محترم هیات علمی دانشگاه کردستان جواب مثبت داده و دوره  اعضايشفاهی ارائه شده از طرف 
وان نمونه  ن را براي دانشجویان کارشناسی ارشد فراهم کرده است. به ع  ایشانآموزشی و بازدید مورد نظر  

  ، HPLCو  GC-Massنالیز با دستگاهاي آي براي بازدید و توضیح نحوه ز از دانشکده کشاور مراجعه
براي آشنایی با آنالیز   پایهشناسی دانشکده علوم دانشجویان دانشکده کشاوزري و گروه زمین مراجعه از 

SEM  .برگزار شده است 
آموزان المپیادي آموزش و پرورش استان کردستان براي  همچنین در این راستا یک دوره براي دانش 

 رتر براي آنالیز نانو مواد برگزار شد.هاي با تکتولوژي ب آموزش و آشنایی با دستگاه 
و کارشناسی ارشد و همچنین دکترا،   به منظور ارتقاي سطح علمی و مهارت دانشجویان کارشناسی

در ازاي   به گروه شیمی HPLCو  GC-Massهاي هاي آموزشی براي دستگاهپشنهاد برگزاري دوره 
که با استقبال بسیار خوب دانشجویان    ،داده شد   )50%(تقریبا    دریافت هزینه بسیار کمتر از سایر مراکز 

ها هاي انجام گرفته با معاونت فرهنگی دانشگاه جهت تامین بخشی از هزینه روبرو شد که پس از رایزنی 
دانشجوي کارشناسی در تاریخ   20نام دوره انجام گرفت و مقرر شد اولین دوره با ریزي و ثبت برنامه 

شود که متاسفاته به دلیل تعطیلی ناشی از بیماري کرونا امکان اجرا پیدا نکرد و در  برگزار  18/12/98
 اولین فرصت پس از بازگشایی دانشگاه برگزار و ادامه خواهد یافت.

علوم

GC-Mass SEM TGA FT-IR

CHNS AFM PL AAS
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 سرویس، تعمیر و راه اندازي تجهیزات 
مایشگاهی و  زاهی در حال سرویس نگه داشتن تجهیزات آگ یکی از مشکالت بزرگ در مراکز آزمایش

ها و همچنین سرویس و نگهداري این تجهیزات است. الزم به ذکر است که این  تغییر آرایش دستگاه
پذیر است و از طرف دیگر صرف  بوده و تنها از طریق حضور کارشناسان مربوطه امکان   ی امر کامال تخصص

ها آزمایشگاه  هاي جاري همههزینه هاي هنگفتی را براي دانشگاه در پی دارد که بخش بزرگی از هزینه 
ها با وجود خرابی و از کار افتادن چند مورد از دستگاه  1398را تشکیل می دهد. با این وجود در سال 

اه تحمیل نشد چرا که  گ اي به آزمایشگاه و دانشبه سرویس تعدادي از آنها کوچکترین هزینه  زو نیز نیا
نیاز به سرویسکار مربوطه انجام شد.  خوشبختانه تمامی موارد از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزي و بدن 

توان به از کار افتادن فیلمان میکروسکوپ اشاره کرد که پس از تماس با کمپانی  از جمله این موارد می 
تومانی اقدام به سرویس و راه اندازي مجدد شد و یا اشکال بوجود  99700000مربوطه و ارائه فاکتور 

ته شدن سنسور گاز دستگاه تولید هیدوژن (پیش فاکتور  آمده در دستگاه نقشه برداري عنصري، شکس
(با راهنمایی و کمک    CHNSمیلیون تومان بود)، سرویس دستگاه    13دریافتی براي تعویض این قطعه  

ترپ  انداري دستگاه خراب شده پرج تعویض چند قطعه، راه  GCپور)، سرویس دستگاه نیک فرزاد دکتر 
اي الیه نشانی، تعویض المپ دستگاه فلورسانس که کاري کامال  هدستگاهو همچنین سرویس چند باره  

میلیون تومان   150توان گفت بیش از این موارد است که به جرات می  مونه هاي از ن ، تخصصی بوده
 جویی به همراه داشته است.ه صرف

 ها و خدماتاقدامات انجام شده در جهت توسعه توانمندي 
اهی به همه همکاران و محققان  گ مایشزه ارائه خدمات آعاه مرکزي توس زمایشگ آیکی از اهداف اصلی 

 است لذا در این راستا اقدامات زیر انجام شد.
، کشاورزي، مهندسی  پایههاي علوم زمایشگاه مرکزي در جلسات شوراي دانشکدهآ مشارکت رئیس  -

هی با استفاده  دتوسعه سرویس  سازي و همکاري هرچه بیشتر و و منابع طبیعی در راستاي شفاف 
 ها.هاي این دانشکده مایشگاهآزاز تجهیزات مستقر در 

هاي  (شاعا) : با توجه به اینکه اخیرا گرانت  هاي مرکزي کشورزمایشگاهآاندازي و عضویت در شبکه  راه -
ی اعضاي هیات علمی کشور اختصاص داده شده است لذا تمامی  ما به تماعقابل توجهی از طرف شا

نمایند که همین امر  هاي تحت پوشش شاعا را می زمایشگاهآهمکاران نسبت به ارسال نمونه به 
هاي ارسالی به مراکز غیر عضو شده است. در همین راستا عضویت در این  باعث کاهش تعداد نمونه 

با موفقیت    1398زي قرار گرفت که خوشبختانه در بهمن ماه  هاي آزمایشگاه مرکشبکه جزو اولویت 
 انجام شد.
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بسیاري    انجام آنالیز براي  ها است وهاي اساسی آزمایشگاهاز نیازمندي   17025اخذ مجوز استاندارد   -
تصفیه خانه    ،ه آب و فاضالب، جهاد کشاورزي، امور آب، بهداشت، تصفیه خانه آبل از ادارات از جم
هاي به عمل آمده با مشاوران  نوط به اخذ این استاندارد شده است. لذا پس از بررسی فاضالب و ... م

پس از انجام مذاکرات اولیه قرارداد آماده شده    معتمد و مستقر در پژوهشگاه نفت ارتباط برقرار شد 
ماه هنوز موافقت عقد   7و تحویل بخش حقوقی دانشگاه شده است اما متاسفانه با گذشت بیش از 

 . هستیم داد از طرف بخش حقوقی صادر نشده است و همچنان در حال پیگیريقرار
 هاي دانشگاه:گذاري آزمایشکاه مرکزي و آزمایشگاهتشکیل شوراي سیاست -

هاي دانشگاه تشکیل شوراي  هیکی از اقدامات مفید در راستاي توسعه متوازن آزمایشگا
اه بوده است که خوشبختانه این مهم انجام  هاي دانشگ اه مرکزي و آزمایشگاه گ گذاري آزمایشسیاست

جلسات متعددي نیز برگزار    ه است.شده و از هر دانشکده یک نماینده در این شورا حضور پیدا کرد
 هاي مفیدي حاصل شد.شد که بخصوص در زمینه توسعه و خرید تجهیزات همفکري 

مرکزي ارائه شده به بحث  طرح توسعه مرکز تعمیرات دانشگاه کردستان که توسط رئیس آزمایشگاه   -
گیري و  اشته شد و تصمیمات اولیه براي تشکیل این مرکز و نحوه شکلذ زمایشگاه گآدر شوراي 

 ملزومات آن گرفته شد و در حال پیگیري است.

 اقدامات انجام شده در راستاي خرید تجهیزات 
دانشگاه از تجهیزات و  مندي تمامی سطوح ه خرید تجهیرات و به منظور بهره ج در پی اختصاص بود

 هادانشکده   ندهینماو    یمعاون پژوهش،  تس ایماه جلسات متعددي با ر  5انجام خریدهاي هدفمند، در طی  
هاي فراوان  با حضور همیشگی معاونت پژوهشی و مدیر پژوهشی دانشگاه انجام شد که در نتیجه بحثو  

زامات وزارتخانه تجهیزات مورد نظر انتخاب  ها و نیز بر اساس اله د کهاي تمامی دانشو جمع آوري اولویت 
هاي مختلف انجام گرفت تا در نهایت  اکرات بسیار و مداوم با شرکتذ خر سال مآ در طی سه ماه .شد 

 پذیرد. بهترین موارد ممکن انتخاب و اقدامات الزم در جهت عقد قرارداد انجام 
 : خرید به قرار زیر است جهتلیست تجهیزات مورد تائید 

 میکروسکوپ رامان کانفوکال  دستگاه )1
 و سرویس و راه اندازي مجدد   ICPخرید برد  )2
   XRDخرید دستگاه  )3
 DLSه خرید دستگا )4
 GCmassدستگاه  آشکارسازخرید  )5
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 ها شامل:گزارش 

 امداد )1
 پذیريکشف آسیب  )2
 ارزیابی امنیتی سامانه  )3
 هشدارها )4
 ها و ابزارها تولید سامانه  )5
 رسانیآموزش و آگاهی  )6
 نشریه  )7
 جلسات و تعامالت  )8
 هاي منتشرشده در سایت مرکز ماهر مطالب و گزارش  )9
 

 امداد 

 دیواندره شهرستان خانه امداد به کتاب  )1
 Radmanافزار امداد در خصوص آلوده شدن یک سیستم دانشگاهی به باج  )2
 مخابرات استان کردستان  اداره کلافزار به باج  در خصوصامداد  )3
 بدافزار به بیمارستان کوثر استان کردستان در خصوصامداد  )4
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هاي اداره کل استاندارد استان لرستان(به سفارش مرکز آپا  نفوذ به سیستم   در خصوصشناسی  جرم )5
 دانشگاه لرستان) 

 به دانشکده سما سنندج  Gusauافزار امداد در خصوص باج  )6
 کردستان  مدارس استان ياداره کل نوساز بهافزار امداد در خصوص باج  )7
 به شهرداري قروه  Merlinافزار امداد در خصوص باج  )8
 به اداره کل بهزیستی استان کردستان  WannaMinerامداد در خصوص بدافزار  )9

   STOPافزار دو مورد امداد در خصوص باج  )10
 

 پذیري کشف آسیب 

 وپرورش آموزش پورتال وزارت پذیري گزارش آسیب  )1
 ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري علمئت یه يپورتال مرکز جذب اعضاپذیري گزارش آسیب  )2
 زیواحد تبر  یپورتال دانشگاه آزاد اسالمپذیري گزارش آسیب  )3
 پذیري سرور بیمه معلم گزارش آسیب  )4
 پذیري بحرانی پورتال دادستانی کشور گزارش آسیب  )5
 پورتال مشتریان تجاري مخابرات کشور پذیري بحرانی  گزارش آسیب  )6
 جوپذیري موتور جستجوي پارسی گزارش آسیب  )7
 سایت خبري افتاناپذیري بحرانی وبگزارش آسیب  )8
 گلستان  یجامع دانشگاه  ستمیس پذیري گزارش آسیب  )9

 استان تهران  يمعاونت آموزش دادگستر نیپورتال قوان يریپذ ب یگزارش آس  )10
 واحد سنندج  یه آزاد اسالمپورتال دانشگا يریپذ ب یگزارش آس  )11
 اپلیکیشن)  4(  کشور  ياو حرفه   یتلفن همراه سازمان آموزش فن  يهاشنیکیاپل  يریپذ بیگزارش آس  )12
 ه یری پورتال سازمان اوقاف و امور خ يریپذ ب یگزارش آس  )13
 بخش اول  موتوشاب یپورتال موتور شبکه اجتماع يریپذ ب یگزارش آس  )14
 بخش دوم  موتوشاب یپورتال موتور شبکه اجتماع يریپذ ب یگزارش آس  )15
 یعل د یس  ی العظماهللادفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت  یرسانپایگاه اطالع ي ریپذ بیگزارش آس  )16

 ) یالعالظله (مد  ياخامنه
 رسانی دفتر مقام معظم رهبري ي پایگاه اطالع ریپذ ب یگزارش آس  )17
 ري اسالمی ایران رسانی ریاست جمهوي پایگاه اطالع ریپذ ب یگزارش آس  )18
 کشور ی کیخدمات الکترون یپورتال مل يریپذ ب یگزارش آس  )19
 ي (خاتم) مدیریت صندوق بازنشستگی کشور  شنیکیاپل يریپذ ب یگزارش آس  )20
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 SurgeMail Mail( معتبر کشور ینترنتیا يها Mail Server يریپذ بیگزارش آس  هی فاز اول )21

Server( 
 بیرجند پذیري پورتال مرکز آپا گزارش آسیب  )22
 پذیري دوم پورتال آپانتگزارش آسیب  )23
 درگاه خدمات اینترنتی کشور  –پذیري پورتال اخبار گزارش آسیب  )24
 واحد اهواز  ی دانشگاه آزاد اسالم يریپذ ب یگزارش آس  )25
 (ع)  نیدانشگاه جامع امام حس  يپرور  دهیسامانه ا پذیري سیبگزارش آ  )26
 "استان کردستان ياو حرفه   یپورتال اداره کل آموزش فن " يریپذ ب یگزارش آس  )27
 "رانیا ی اسالم ياحمر جمهورهالل  تیپورتال جمع " يریپذ ب یگزارش آس  )28
 "مرکز ماهر نگ یشیف ی سامانه آنت يریپذ بیگزارش آس " يریپذ ب یگزارش آس  )29
 "مرکز ماهر د یسفپذیري سامانه کاله گزارش آسیب" يریپذ ب یگزارش آس  )30
 "کاو مرکز ماهر روس یال وپورت يریپذ بیگزارش آس " يریپذ ب یگزارش آس  )31
 "سامان مه یپورتال ب يریپذ بیگزارش آس " يریپذ ب یگزارش آس  )32
 "مرکز ماهر نگ یشیف ی افزونه انت" يریپذ ب یو گزارش آس   لیتحل )33
 "واحد زاهدان ی پورتال دانشگاه آزاد اسالم" يریپذ ب یگزارش آس  )34
 "رازیواحد ش  ی پورتال دانشگاه آزاد اسالم" يریپذ ب یگزارش آس  )35
 "مرکز ماهرپورتال " يریپذ ب یگزارش آس  )36
 "p30download تیساوب   " يریپذ ب یگزارش آس  )37
 "وزیفارس ن  يپورتال خبرگزار  " يریپذ ب یگزارش آس  )38
 "شهر خبر  يخبر گاهیپا تیساوب   " يریپذ ب یگزارش آس  )39
 "جوی پارس  يموتور جستجو" يریپذ ب یگزارش آس  )40
 ")لنای(ا  رانیکار ا يخبرگزار" يریپذ ب یگزارش آس  )41
 "بورس تهران ي شرکت مدیریت فناور " يریپذ ب یگزارش آس  )42
 "ی و اطالعات اسالم قاتی مرکز تحق " يریپذ ب یگزارش آس  )43
 "شبکه آپانت" يریپذ ب یگزارش آس  )44
 "ریرکبیمرکز آپا ام تیساوب " يریپذ ب یگزارش آس  )45
 "مرکز آپا بجنورد تیساوب " يریپذ ب یگزارش آس  )46
 "و بلوچستان ستانیمرکز آپا دانشگاه س " يریپذ ب یگزارش آس  )47
 "مرکز آپا دانشگاه هرمزگان" يریپذ ب یگزارش آس  )48
 "استان کردستان یپورتال اداره کل هواشناس " يریپذ ب یگزارش آس  )49
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 "يو فناور  قات یوزارت علوم، تحق ان یپورتال سازمان امور دانشجو" يریپذ ب یگزارش آس  )50
 "یکیالکترون ی صدور گواه یپورتال مرکز دولت " يریپذ ب یآس  گزارش  )51
 "نسل سوم هوشمند  يهاسامانه تیساسرور وب" يریپذ ب یگزارش آس  )52
 "احوال استان کردستانپورتال اداره کل ثبت " يریپذ ب یگزارش آس  )53
 "ریرکبیام ی دانشگاه صنعت  یلیتکم الت یو تحص ی پورتال معاونت آموزش " يریپذ ب یگزارش آس  )54
 "سامان مه یپورتال ب" يریپذ ب یگزارش آس  )55

 

  ارزیابی امنیتی سامانه 

 دهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان فرایند ارزیابی امنیتی سامانه نوبت )1
 دانشگاه کردستان  ه یتغذ  ون یسامانه اتوماس فرایند ارزیابی امنیتی   انجام )2
 گلستان دانشگاه کردستان  ی سامانه جامع آموزش فرایند ارزیابی امنیتی   انجام )3
 دانشگاه کردستان  ن یفرز  يادار  ون یسامانه اتوماس  فرایند ارزیابی امنیتی انجام )4
 پورتال دانشگاه کردستانفرایند ارزیابی امنیتی  انجام )5
الملل  سایت دانشگاه کردستان براي بخش بین فرایند ارزیابی امنیتی پورتال انگلیسی انجام )6

)en.uok.ac.ir( 
 پارك علم و فناوري کردستان  تیساوبند ارزیابی امنیتی  انجام فرای )7
 صندوق پژوهش و فناوري استان کردستان   سامانهارزیابی امنیتی  )8
 ) وپرورش آموزش هاي سازمان نامه (سامانه ثبت و مدیریت تشویقنی زر آفرارزیابی امنیتی سامانه  )9

 بیمارستان کوثر سنندج  HISافزار فازینگ نرم  )10
 مربوط به وزارت ارتباطات نت سنج پالس مانه ارزیابی امنیتی سا )11
 هاي اجتماعی مرکز در سایت و شبکه  منتشرشدهبه ادارات استان و   شدهارسالهشدارهاي مهم  )12
  یروزرساناپ خود را به واتس  ترع یاپ، هر چه سرواتس  یبحران يریپذ ب یهشدار در خصوص آس  )13

 .د یکن
از راه    یدسترس   سیدر سرو  CVE-2019-0708با شناسه    يد یجد ي  ریپذ ب یهشدار در خصوص آس  )14

 ) RDPدور (
 ، یادآوري در جهت عوض کردن رمز عبور  Password  یهرسال روز جهان Mayپنجشنبه ماه  نیاول )15
 .  شودی م ی اتیاز خردادماه عمل بارمصرفک ی رمز  /یبانک يهااعتبار رمز دوم کارت  انیپا )16
 .د یکارت سوخت باش   یجعل يهاامک یمراقب پ )17
 2019 لیبدافزار مخرب در ماه آور  10رسانی در خصوص اطالع  )18
 هاي روز صفرم ویندوز پذیرياکسپلویت براي آسیب  4انتشار هشدار در خصوص  )19



 
 

 1398گزارش عملکرد سال  مرکز آپا

 
 

 219 

 Nginxسرور رایگان پذیري بحرانی در وب کشف آسیبهشدار در خصوص  )20
  ی جعل شنیکیبا اپل يد یکاربر اندرو  ونی لیم 10از  ش یاز ب برداريرسانی در خصوص کالهاطالع  )21

Updates for Samsung 
 AURORAافزار باج  يانتشار رمزگشارسانی در خصوص اطالع  )22
هاي فیشینگ و  رسانی در خصوص اضافه شدن امکان جدید گوگل کروم براي گزارش سایت اطالع  )23

 برداري کاله 
 اول) به بعد (بخش  2018هاي داراي اکسپلویت از سال پذیريلیست آسیب  )24
 cam scanner يد یهشدار؛ بدافزار در برنامه اندرو  )25
 د یاندرو  2019ماه اوت سال  ی تیامن یروزرساندر به   ی تیامن يریپذ ب یآس  26رفع  )26
 2019در سپتامبر  Critical تیبا درجه حساس  سکوی محصوالت س  یت یگزارش امن )27
 2019در ماه سپتامبر   کروسافتیما  یت یامن هی گزارش اصالح )28
  افشاي آس یب پذ یري روز صفرم افزایش  امتیاز  در س یستم عامل اندروید  )29
 ی پرداخت جعل يهادرگاه  شیهشدار نسبت به افزا )30
 نگ یشیف  يهاSMSهشدار در خصوص ارسال گسترده  )31
-CVEو  CVE-2019-3978(  يهابا شناسه ک یکروتیم يهاابیریمس يهايریپذ بیهشدار! آس  )32

2019-3979( 
 RCONFIGدر  RCE یبحران  يریپذ بیهشدار! دو آس  )33
 WORDPRESSمحتوا  ت یریمد  ستمیدر س  يریپذ بیهشدار! آس  )34
  ندوز یو و 7 ندوز یعامل و يهاستم یاز س  کروسافتیشرکت ما یبانیتوقف پشت در خصوص  هشدار )35

 ندهیماه آ کی  یط 2008سرور 
 TP-LINK ي در روترها  یبحران يریپذ بیهشدار! انتشار وصله آس  )36
در ارتباط   اطالعات ادارات  يکارشناسان فناور يبرا رانهیشگ یدر خصوص انجام اقدامات پ يهشدار )37

 افزارهابا مقابله با باج 
 STOPافزار باج  د ینسخه جد  وعشی هشدار )38
 REMOTE DESKTOP GATEWAY  س یدر سرو BLUEGATE  یاتیح يریپذ بیآس  هشدار! )39
کاربر   هاون ی لیاکسپلورر که م نترنت یروز صفرم مرورگر ا ی بحران يریپذ ب یر خصوص آس د يهشدار )40

 قرار داده است.  ریرا تحت تأث  ندوزیو
 

  ها پذیريابزارهاي کمکی جهت رسیدگی به حوادث و آسیب  ها وتولید سامانه 

 نگار ویراسازي سامانه امن پیاده )1
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 پذیري ویرا امانه پویش آسیبسازي س پیاده )2
  SMTP Vulnerability Scannerسازي ابزار  پیاده )3
   Wintesterسازي ابزار پیاده )4
 عامل ویندوز  عامل مهندسی معکوس مبتنی بر سیستم توسعه سیستم  )5
 Mail Server Scannerبر روي سامانه   R&Dانجام  )6
 

 ی جامعهخود حفاظتبخشی و ارتقاء سطح آموزش، آگاهی 

 03/1398/ 08برگزاري کارگاه آشنایی با فناوري بالکچین در تاریخ  )1
 1398/ 19/04در تاریخ   DJANGOبرگزاري کارگاه آشنایی با  )2
  26/04/1398و    22/04/1398هاي  هاي اندرویدي در تاریخبرگزاري دوره ارزیابی امنیتی اپلیکیشن )3

 براي کارورزان مرکز آپا 
نویسی امنیتی براي  هاي گزارش ابی امنیتی و رصد و ارائه قالب برگزاري دوره آموزشی آشنایی با ارزی )4

 23/04/1398مرکز آپا لرستان در تاریخ 
 08/05/1398در تاریخ   برگزاري کارگاه آشنایی با امنیت شبکه براي کارآموزان مرکز )5
توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان با   "ی در ادارات دولت يبریسا تی الزامات امن" یکارگاه آموزش  )6

در ساعت  06/1398/ 13اطالعات استان در روز چهارشنبه  ياداره کل ارتباطات و فناور  يهمکار
 دانشگاه کردستان برگزار شد. ي در تاالر مولو 13تا   9.30

  ياداره ارتباطات و فناور   رکل یدانشگاه کردستان، مد   ي کارگاه با حضور معاونت پژوهش و فناور  نیا )7
و   ران یاستان، مد  ياانه یرا ی سازمان نظام صنف استیر فتا استان، سی اطالعات استان، مسئوالن پل

ي با  بریسا  ت یمندان به حوزه امنعالقه   از  ی اطالعات ادارات سطح استان و جمع  ي کارشناسان فناور
 برگزار شد. کنندهشرکت  170 بربالغ حضور 

ز مدارس استان توسعه و تجهی ،يکارکنان اداره کل نوساز ژهیو یعموم  تیامن یکارگاه آموزش  )8
  ن یا .شد برگزار  22/08/1398و  21هاي در تاریخ  توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان  کردستان 

همراه و    می و ت  ییمحمدرضا  ياستان کردستان، جناب آقا  رعاملیپدافند غ  رکلیکارگاه با حضور مد 
مدارس استان    ز یتوسعه و تجه  ،ينفر از کارمندان اداره کل نوساز  50و    ن یمعاون  رکل، یمد   نیهمچن

 ساعت برگزار گردید.  6به مدت  کردستان
نفر از دانشجویان کارورز مرکز آپا(همکاري با مرکز در قالب کار   5براي  CEHدوره آموزشی  )9

 دانشجویی) 
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استان  یه کل دامپزشککارکنان ادار يبرا  يبریسا تیدر امن رعاملیپدافند غ یکارگاه آموزش  )10
  شنبهدر روز به مناسبت هفته پدافند غیرعامل  توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان کردستان 

   .شد برگزار  12تا  8.30ساعت  11/08/1398
به  شده در مرکز آپا دانشگاه کردستان توسعه داده ياز ابزارها ییو مراسم رونما یکارگاه آموزش  )11

  فردوسیدر تاالر   13تا  9.30ساعت   1398/ 12/08 یکشنبه روز  در مناسبت هفته پدافند غیرعامل 
 دانشگاه کردستان برگزار شد.

دانشگاه کردستان،   یمال  يو معاونت ادار  يمعاونت پژوهش و فناور  است، یکارگاه با حضور ر نیا )12
  ت یریاستان، مد  ياو حرفه  یاداره فن رکلیاطالعات استان، مد  ياداره ارتباطات و فناور رکلیمد 

و   ران یبانک استان و مد پست  رعاملیمد  ران، یشرکت پست ا رعاملیمخابرات منطقه کردستان، مد 
با    ي بریسا  ت یمندان به حوزه امناز عالقه   ی اطالعات ادارات سطح استان و جمع  ي فناور  ارشناسانک

 برگزار شد. کنندهشرکت  150 بربالغ حضور 
کارکنان ادارات استان کردستان   يبرا ن ینو يحوزه فناورها  در  رعاملیپدافند غ یکارگاه آموزش  )13

وبودجه استان  سازمان برنامه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در    توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان
   .شد برگزار  18تا  15.30ساعت  12/08/1398 یکشنبه  به تاریخ کردستان

امداد امام   ته یکارکنان اداره کل کم يبرا  ي بریسا تیدر امن  رعاملیپدافند غ ی کارگاه آموزش  )14
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل   توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان(ره) استان کردستان ینیخم

  .شد برگزار   10تا   8.30ساعت  1398/ 13/08  دوشنبهدر روز  
کار  نفر از دانشجویان کارورز مرکز آپا(همکاري با مرکز در قالب  5براي  CEHدوره آموزشی  )15

 دانشجویی) 
اختصاص   "تراکنش "در همایش بانکی  "امنیت در سرورهاي بانکی(ویندوزي)"ی کارگاه آموزش  )16

برگزار   28/08/1398 شنبهاز طرف مرکز ماهر با ارائه مهندس مسلم حقیقیان در روز سه  شدهداده 
 گردید. 

و فن بازار   ي اورهفته پژوهش، فن" شگاهینمامعرفی دستاوردهاي مرکز آپا دانشگاه کردستان در  )17
 روز برگزار گردید.  4به مدت  کردستان يپارك علم و فناور در  "یاستان

 ساعت براي کارورزان مرکز آپا  10برگزاري دوره ارزیابی امنیتی وب به مدت  )18
توسعه و   ،ياداره کل نوساز بخش فناوري اطالعات  کارکنان  ژه ی و تخصصی ت یکارگاه آموزش امن )19

 1398/ 8/11تا  1398/ 29/10ساعت از تاریخ  10به مدت   تجهیز مدارس استان کردستان
   07/12/1398تا  1398/ 26/11ساعت از تاریخ  20به مدت   Security+  یدوره آموزش برگزاري  )20

 

  نشریه 
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  مجله تخصصی امنیت سایبري مرکز آپا دانشگاه کردستان "ویرا"نامه انتشار فصل ،
 محدود صورتبه ونیکی در سایت مرکز و چاپ الکتر صورتبه

 

  جلسات و تعامالت 

هاي آلوده دانشگاه   IPدانشگاه کردستان در خصوص حل مشکل  ITجلسه تخصصی با مرکز  )1
 98/ 18/02و    11/02/98هاي کردستان در تاریخ

  1398اولین جلسه تخصصی کارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات پدافند غیرعامل استان در سال  )2
 17/02/1398در تاریخ 

بازدید از اداره کل بهزیستی استان کردستان در چارچوب کارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات   )3
 1398/ 01/03پدافند غیرعامل استان در تاریخ 

بازدید از اداره کل گمرك استان کردستان در چارچوب کارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات پدافند  )4
 03/1398/ 29تاریخ  غیرعامل استان در 

هاي اندرویدي و ابزارهاي  ی اپلیکیشنت یامنجلسه با کارشناسان مرکز ماهر در خصوص ارزیابی  )5
 1398/ 11/04مرکز آپا در تاریخ  

در خصوص ارزیابی امنیتی سامانه ژین در تاریخ   اهورا پرداز کردستانجلسه با مدیرعامل شرکت  )6
09/04/1398 

هاي مشترك در سطح استان  دازان کویر در خصوص همکاري جلسه با کارشناسان شرکت امن پر )7
 04/1398/ 16در تاریخ 

استان کردستان در خصوص بررسی   مدارس  زیو تجه ،توسعهياداره کل نوساز ITجلسه با مدیر  )8
 17/04/1398بسترهاي امنیتی این اداره در تاریخ 

 04/1398/ 22تاریخ   استان کردستان در مدارس  ز یو تجه ،توسعهياداره کل نوسازبازدید از  )9
   04/1398/ 18و قرارگاه سایبري استان کردستان در تاریخ    رعاملیغحضور در جلسه شوراي پدافند   )10
و معاون شرکت آب و فاضالب روستایی استان کردستان در خصوص بررسی   ITجلسه با مدیر  )11

 09/05/1398بسترهاي امنیتی این اداره در تاریخ 
ی استان کردستان در قالب کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل سایبري  امور مالیات اداره کل  بازدید از   )12

 05/1398/ 15استان در تاریخ 
هاي محلی آن  بازدید از شرکت آب و فاضالب روستایی استان کردستان براي ارزیابی اولیه شبکه  )13

 1398/ 27/05شرکت در تاریخ  
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هاي محلی آن  ی اولیه شبکه بازدید از شرکت آب و فاضالب روستایی استان کردستان براي ارزیاب )14
 02/06/1398شرکت در تاریخ  

هاي مشترك در سطح استان  جلسه با کارشناسان شرکت امن پردازان کویر در خصوص همکاري  )15
 13/06/1398در تاریخ 

 06/1398/ 16جلسه تخصصی کارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات پدافند غیرعامل استان در تاریخ   )16
شده مرکز آپا  داده عملکرد و ابزارهاي توسعه کارشناسان مرکز ماهر در خصوص مدیران و جلسه با  )17

 10/07/1398 خ یدر تار
هاي محلی آن  براي ارزیابی اولیه شبکه  ساختمان استان کردستان  یمهندس سازمان نظام بازدید از  )18

 1398/ 14/07شرکت در تاریخ  
 14/07/1398  خیدر تار استان کردستان ICTحضور در جلسه شوراي مدیران حوزه  )19
 1398/ 17/07 خیدر تار حضور در جلسه شوراي عالی پدافند غیرعامل استان کردستان )20
نویس در تاریخ  امنیتی سامانه نسخه   جلسه با مدیرعامل شرکت آترا آسایش روژ در خصوص ارزیابی )21

19/09/1398 
 1398/ 08/10 خیدر تار حضور در جلسه شوراي عالی پدافند غیرعامل استان کردستان )22
 22/10/1398 خیدر تار  حضور در جلسه قرارگاه پدافند سایبري استان کردستان )23

 

 

  در  منتشرشده شده توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان هاي تدوینمطالب و گزارش
 سایت مرکز ماهر 

حمالت   يکه به هکرها اجازه اجرا  سکو،یس  IOS XEافزار نرم  یبحران يریپذ ب یانتشار وصله آس  )1
CSRF دهد ی را م. 

 VLC Media Playerکد دلخواه در  يچندگانه اجرا يهايریپذ بیآس  )2
 Mozilla Thunderbirdکد دلخواه در  يچندگانه اجرا يهايریپذ بیآس  )3
 Oracle WebLogicکد از راه دور در  يندگانه اجراچ يهايریپذ بیآس  )4
 TP-Link  يفاي وا  کنندهت یتقو  يهاکد از راه دور در دستگاه  يروز صفرم اجرا  یبحران  يریپذ بیآس  )5
  انتشار وصله آسیب پذ یريهاي بحران ی موجود در محصوالت مختلف س یسکو  )6
 بدافزار اندروید ي  جد ید  که با استفاده از گوگل کروم، وب سایتهاي مخرب را از طریق  اعالن ها  )7

 بارگذاري می کند . 
 سیسکو  يمرکز داده  يافزار مدیریت شبکه در نرم  ی بحران يهارفع نقص  )8
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 Lenovoسرور   رساختیکد در ز يچندگانه اجرا يهايریپذ بیآس  )9
نادر   ی با استفاده از نوع ی غرب يتوسط هکرها ی گوگل روس  ای اندکسی  يموتور جستجو هک شدن  )10

 Reginاز بدافزار به نام 
 ی رانیهزار کاربر ا 30از  شی) با بUpdates for Samsung(  ي د یاندرو یجعل شنیکیاپل )11
  وصله   آسیب پذ یري  در محصوالت اینتل  که منجر به ارتقا ي  سطح دسترس ی  و حمالت منع سرویس    )12

 می شود.
 2019بدافزار مخرب در ماه ژوئن  10 )13
 در محصوالت مختلف آن  يریپذ ب یآس  نیرفع چند   ياپل برا  ی تیامن یروزرسانبه  )14
،  7نسخه  د ی اندرو عاملستم یدر س  CVE-2019-2107کد از راه دور  ي خطرناك اجرا  يریپذ بیآس  )15

 9و  8
 يهاس یسرو ي بر رو  DDOSحمالت  ياندازراه  ي برا ي رای نت تحت مبات  کی از  ي برداربهره )16

Streaming 
 Comodo روس یوی متعدد در آنت  يهايریپذ ب یکشف آس  )17
 به مخاطبان SMSارسال  قیاز طر Android/Filecoder.C  ي د یافزار اندروگسترش باج  )18
 VMwareدر محصوالت  DoSو   RCEمنجر به   يهاي ریپذ بیانتشار وصله آس  )19
 cam scanner يد یهشدار؛ بدافزار در برنامه اندرو  )20
 د یاندرو  2019ماه اوت سال  ی تیامن یروزرساندر به   ی تیامن يریپذ ب یآس  26رفع  )21
 2019در سپتامبر  Critical تیبا درجه حساس  سکوی محصوالت س  یت یگزارش امن )22
 2019در ماه سپتامبر   کروسافتیما  یت یامن هی گزارش اصالح )23
  افشاي آس یب پذ یري روز صفرم افزایش  امتیاز  در س یستم عامل اندروید  )24
25( OCTOBER 2019 گزارش  اصالحی ه  امنیتی  مای کروسافت در ماه  
 Foxit Readerبا شدت باال در  يریپذ ب یهشت آس  يوصله  )26
 کد از راه دور  ي اپ با امکان اجراکشف نقص جدید در واتس  )27
هوشمند    يهای روزصفرم درگوش   يریپذ بی آس   کی فعال از    يهشدار گوگل در خصوص سوءاستفاده  )28

 د یجد  يد یاندرو
 Cisco  يافزارهادر نرم   DoSکد از راه دور و  ي منجر به حمالت اجرا يریپذ ب یآس  18کشف  )29
   2019در اُکتبر   Critical تیبا درجه حساس  سکوی محصوالت س  یت یگزارش امن )30
 Foxit Readerبا شدت باال در  يریپذ ب یهشت آس  يوصله  )31
 2019در ماه نوامبر  کروسافتیما  یت یامن هی گزارش اصالح )32
 2019بدافزار مخرب در ماه اکتبر  10 )33
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 را دارد  Windows Defender يسازفعال   ریغ در  یکه سع  Clopانتشار باج افزار  )34
 کد دلخواه در مرورگر گوگل کروم  يچندگانه اجرا يهايریپذ بیآس  )35
 5 مورد  از بهترین  روش هاي پیشگ یري از حمالت سا یبري برا ي کسبوکارهاي کوچک با  )36

 شبیهسازي "حمالت و نشت اطالعات"
  گزارش  اصالحی ه  امنیتی  مای کروسافت در ماه نوامبر 2019 )37
  تقریباً 60٪  تبلیغات  مخرب از سه ارائه دهنده تبلیغاتی ارائه م ی شود. )38
 گوشی IPHONE 11 PRO سعی دارد حتی  وقتی همه سرویس هاي LOCATION غیرفعال   )39

 است، اطالعات مکانی را جمع آوري  کند. 
 کشف  آسیب پذ یري بحرانی  در س یستم عامل اندروید  و قادر ساختن مهاجم براي  انجام حمله منع  )40

 سرویس از راه دور 
  آسیبپذ یري هاي چندگانه اجراي کد دلخواه در مرورگر فایرفاکس )41
 شرو یپ يهاو چالش  2020سال  ي برا يبریسا  يفضا تیاز امن  ینیبش یپ 5 )42
 شود.کد دلخواه    يمنجر به اجرا  تواند ی ، که مAdobe Acrobat Readerچندگانه    يهايریپذ بیآس  )43
 2019در ماه دسامبر  کروسافتیما  یت یامن هی اصالح گزارش  )44
 TP-Link يدر روترها  یپذیري بحران وصله آسیب )45
 2019در ماه نوامبر    کروسافتیما یت یامن يهای روزرسانگزارش به  )46
 ی هزار نصب در گوگل پل  600و    ونیلیم 4مخرب با  شنیکیاپل 100از  شیب )47
 وردپرس  5.3از  ترنییپا يهادر نسخه  س یپذیري منع سروآسیب )48
  له یوس به  ییفرار از شناسا يبرا BIOLOAD د یبا اضافه کردن ابزار جد  یت یب 64 ویندوزحمله به  )49

AVDetection يتوسط هکرها FIN7 
 2020 ه یدر ماه ژانو  Critical تیبا درجه حساس  سکوی محصوالت س  یت یگزارش امن )50
 2020 هی در ماه ژانو کروسافتیما  یت یامن هی گزارش اصالح )51
 در بلوتوث   د یجد  يریپذ ب یاز آس  ي برداربا بهره  ي د یترل کامل دستگاه اندروکد دلخواه و کن  ياجرا )52
 Microsoft Azureدر زیرساخت  يپذیرانتشار جزئیات مربوط به دو آسیب )53
 . شودیمکد دلخواه    ي، که منجر به اجراPHPچندگانه   يهايریپذ بیآس  )54
 .ردیموردتوجه قرار گ  2020در سال  د یکه با  یو موارد مطرح يبریسا داتیتهد   نیبزرگتر )55
 Forms،Google  يهاداده   JhoneRATبر ابر به نام    یمبتن  د یجد   یتونیپا  RAT  ياندازهکرها با راه  )56

Drive  وTwitter  اند.را سرقت کرده 
 افزارهاباج  ر یو محدود کردن تأث ي ریمنظور جلوگگام به  7 )57
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تحت حمالت فعال    ي صفرم وصله نشده روز  يپذیرهشدار مایکروسافت در خصوص وجود یک آسیب  )58
 Internet Explorerدر 
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سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی

تلفکس: 087-33624001

معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه کردستان

https://uok.ac.ir/
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