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سیس دانشگاه کردستان به عنوان یک دانشگاه مستقل، این دانشگاه هم اکنون داراي  أامین سال تدر آستانه سی 
دانشجو    12171مربی) و تعداد    14استادیار،    265دانشیار،    108استاد،    23عضو هیات علمی (  410تعداد  

دانشجوي خارجی در مقاطع مختلف    590دکتري) که از این تعداد،    545ارشد،    3523کارشناسی،    8103(
دانشکده اصلی شامل: علوم پایه، مهندسی، کشاورزي، منابع    7غول به تحصیل می باشند. دانشگاه کردستان  مش

  - 1دانشکده اقماري شامل:    3طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، زبان و ادبیات، و هنر و معماري و همچنین  
سقز دارد. دانشگاه همچنین داراي  علوم و فنون    -3صنعت و معدن قروه و    - 2علوم پایه و فنی مهندسی بیجار،  

مورد) و    116مورد)، کارشناسی ارشد (    56گرایش شامل کارشناسی (- رشته  207گروه آموزشی با تعداد    47
 باشد.  مورد) می   35دکتري ( 

 پایگاه  توسط   که  1399  سال  کشور  عالی  آموزش   موسسات  و  هادانشگاه  بنديرتبه   جدیدترین  در
  توانست  قبل،   سال  به  نسبت  ايپله   10  صعود  با  کردستان  است، دانشگاه  شده  نتشرم  اسالم  جهان  علوم   استنادي

توانست    2021تایمز سال    بنديرتبه   سیستم  همچنین دانشگاه در   .گیرد  قرار   کشور  برتر  دانشگاه  20  میان   در
موضوعی تایمز    بنديرتبه کشوري) را کسب نماید. عالوه بر این در سیستم    12جهانی (رتبه    601- 800  رتبه 

در زمینه هاي علوم مهندسی، علوم پایه و علوم زیستی، دانشگاه کردستان توانست به ترتیب در    2021سال  
کشوري)    1(  جهانی  401- 500و  ) کشوري  2(  جهانی  301- 400کشوري)،  15جهانی (  501-600هايجایگاه

  دو   نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه توانستند در لیست دانشمندان  7،  1399قرار گیرد. همچنین در سال  
 لیست پایگاه(  جهان   برتر  درصد   یک  در زمره دانشمندان  نفر  3و    )استنفورد  لیست دانشگاه(  جهان   برتر  درصد 

ISC(   .قرار گیرند 

توان به دستاوردهاي مهم و کارهاي  جامعه می   و   صنعت  با   ارتباط   گسترش   و   اجتماعی  نقش   در راستاي بهبود
 شاخص زیر در یکسال گذشته به شرح زیر اشاره کرد: 

  در  برتر   علمی   هیات   عضو   عنوانبه   عتف   وزارت  سوي   از   دانشگاه  علمی   هیات  اعضاي   از   نفر   دو   انتخاب )1
 جامعه.   و  صنعت  با ارتباط

  داراي   علمی  هیات  اعضاي  عنوان   به  عتف  وزارت  سوي  از  دانشگاه  علمی  هیات  اعضاي  از  نفر  دو  انتخاب )2
 قرارداد.  مبلغ  باالترین با  خارجی طرح

 .  )مورد   2(  صنعت و  جامعه  در  مطالعاتی فرصت  دوره  براي علمی  هیات اعضاي اعزام )3

 گفتار پیش
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  نیازهاي   شناسایی  منظور   به   کردستان   استان  سطح   در   صنعتی   واحدهاي  با   منظم   جلسات  برگزاري  )4
  رشد   مرکز  همکاري  با  و  جامعه  و  صنعت  با  ارتباط   دفتر  محوریت  با  مورد  50  حدود(  آنها  فناورانه

 .  )فناور واحدهاي
 استان.   صنعتی واحد  40 یابیبا سازمان صمت جهت عارضه عقد قرارداد )5
 .  )مورد   51(  استان...)  و  غیرصنعتی صنعتی، تولیدي، ( هايارگان  براي  آموزشی هايکارگاه  برگزاري  )6
 نخبگان.  بنیاد  همکاري با خالقیت  مربی  تربیت تابستانی مدرسه  برگزاري  )7
  اعضاي   حضور  با  هاآن   رفع  براي  راهکار  ارائه  و  هاچالش  شناسایی  منظور  به  علمی  کمیته  10  تشکیل )8

 ها.سمن و  خصوصی بخش  خبرگان  اجرایی،  توانمند  مدیران  علمی، هیات
 دانشگاه.   آموختگاندانش  انجمن تشکیل )9

 توان به موارد زیر اشاره کرد: همچنین در حوزه فناوري دانشگاه می 

  سقف  با  کردستان  دانشگاه   علمی   هیات  اعضاي  به   فناوري   گرنت   اعطاي  نحوه   نامهآیین   ظرفیت  از  استفاده  )1
 .  )مورد 10( تومان میلیون  50 مالی حمایت

  بر   بالغ   ايهزینه   صرف  و  مربع  متر   500  مساحت  به   فضایی (  دانشگاه  رشد   مرکز   جدید   ساختمان  افتتاح )2
 جمهوري.  ریاست فناوري و  علمی محترم  معاونت  حضور  با) تومان میلیارد یک

 دانشگاه.  رشد  مرکز در  فناور  واحد   10 جذب )3
  فرمان  اجرایی   ستاد   نظر   زیر   برکت   بنیاد   همکاري   با   برکت   ايمنطقه   پیشرفت  و   نوآوري   مرکز   اندازيراه )4

 امام.  

 دانشگاه.  تخصصی  کاریابی و  شغلی هدایت مرکز  اندازي  راه )5

جمهوري در یکسال گذشته حمایتهاي مالی    ریاست  فناوري   و   علمی   معاونت   با   همکاري  نامه تفاهم  انعقاد   پیرو
 به شرح زیر توانست توسط دانشگاه جذب شود:  

 . میلیارد تومان) 1(از مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه حمایت  )1
 .  )تومان میلیون  500از مرکز نوآوري دانشگاه (حمایت  )2
 .  تومان) میلیون 700و    میلیارد 4حمایت از مجتمع نوآوري دانشگاه ( )3
 .  )میلیارد و چهارصد میلیون تومان 2(از پردیس علم و فناوري دانشگاه حمایت  )4
 .میلیارد تومان)  3از شرکتهاي مستقر در مرکز رشد از طریق صندوق پژوهش و فناوري استان (حمایت   )5

تجهیزات آزمایشگاهی، اهم کارهاي    و  دانشگاهی  ارتباطات  اطالعات،  فناوري  هايزیرساخت  در راستاي تقویت
 باشند: انجام گرفته به شرح زیر می 
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 فارسی.  مقاالت  و هانامه پایان ها،پروپوزال  یابیمشابهت  جهت ایرانداك همانندجو سامانه به  دسترسی )1
 انگلیسی. مقاالت یابیمشابهت  جهت iThenticate سامانه به  دسترسی  )2
 .)99  سال( 850 به ) 98  سال( ثانیه بر  مگابیت 450 از دانشگاه اینترنت  باند  پهناي افزایش )3
 دانشگاه  وبینارهاي  و (BigBlueButton) مجازي  آموزش   براي   الزم   هايزیرساخت  تقویت  )4

(SkyRoom)   سرور   6  با خرید  G9   سرور   2  و  G10   اکسس   سویچ،  رك،   شامل  تجهیزات   سایر  و  
 ...  و  پوینت

 فیبرنوري.   به رادیو از  دانشگاه سیمبی شبکه  بستر زیرساخت تغییر )5
 دانشگاه.  سیمبی  و  فیبري  کابلی، شبکه زیرساخت توپولوژي   تهیه )6
 .  )پیشرفته  دوربین   8  نصب( کنفرانس ویدیو  بستر  به هادانشکده هايکنفرانس   سالن تجهیز )7
 آزمایشگاهی  تجهیزات  خرید   جهت  عتف  وزارت  از )  و پانصد میلیون تومان  میلیارد  8(  حمایت  جذب )8

Hi-Tech )کانفوکال،  رامان میکروسکوپ: شامل  XRD، DLS  بورد تعمیر  و  ICP(. 

دانشگاه، دستاوردهاي شاخص و کارهاي مهم انجام گرفته را می    علمی   مرجعیت  و  جایگاه  ارتقاي   در راستاي 
 توان به شرح زیر خالصه کرد: 

 هاي تحقیقاتی توسط همکاران هیات علمی دانشگاه.پروژه المللی در قالب گرنت بین  4جذب  )1
 داخل.  پسادکتري  پژوهشگر نفر  25بکارگیري   )2
 . )مورد 4( کشور  از  خارج مطالعاتی فرصت  دوره  براي علمی  هیات اعضاي اعزام )3
  یک(علمی  معاونت مالی  حمایت با  کشور  از  خارج  مقیم   ایرانیان با همکاري نامه آیین  ظرفیت  از  استفاده  )4

 . )پسادکتري  نفر یک و  مطالعاتی فرصت  نفر
 عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه.  15چاپ  )5
 . راه اندازي مرکز اسناد در کتابخانه مرکزي دانشگاه )6
 سنجی دانشگاه. سامانه علم اندازي راه )7

 برگزار گردید: ها و وبینارهایی به شرح زیر هاي علمی در سال گذشته، کنفرانسدر خصوص برگزاري کنفرانس

 هاي ملی شامل:کنفرانس  )1

 ). 19ابعاد و تأثیرات حقوقی (کووید  بررسی  )1-1

 3در گستره تمدن ایران اسالمی. شافعیان  )2-1
 ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی.  کنفرانس  )3-1

 عربی.  ادب  و  زبان  و  کریم قرآن المللیبین  همایش المللی با عنوان اولینکنفرانس بین  )2
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بستر  ویروس   اپیدمی   بدلیل )3 از    آورد   فراهم   را   شرایطی  مجازي  فضاي   کرونا،  بیش  و    300تا  ملی  وبینار 
 : در دانشگاه برگزار شود  موارد زیر المللی شاملبین

 هاي علمی سخنرانی )1-3

 هاي تخصصی شستن )2-3

 افزایی و مهارت هاي کارآفرینی دوره  )3-3

 زاییو اشتغالهاي توانمندسازي کارگاه  )4-3

هاي اصلی حوزه معاونت پژوهش و فناوري، گسترش زیست بوم نوآوري  برنامه در سال آینده یکی از   
است. امیدوارم این امر   ) سوم  نسل   دانشگاه(   کارآفرینی   و   فناوري   نوآوري،   هايمهارت  دانشگاه به منظور ارتقاي 
راه  با  نوآوري اجتماعی، فرش،  در سال پیش رو  فناوري، مراکز  نوآوري، پردیس علم و  و  اندازي مجتمع  هنر 

   صنایع دستی دانشگاه محقق شود.

دکتر رحمت    آقاي  دریغ ریاست محترم دانشگاه جنابهاي بی حمایت  از  دانممی   الزم  برخود   پایان  در 
تالش  پژوهشی  صادقی،  گرانقدر  معاونین  و  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  حوزه  محترم  مدیران  دلسوزانه  هاي 

  صمیمانه   ان گرانمایه و خدوم حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه،ها، و همچنین زحمات تمامی کارمند دانشکده
 . نمایم قدردانی  و  تشکر

  با تقدیم احترام
 کرمی کیومرث

 فناوري  و پژوهش معاون
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 فناوري و پژوهش معاونت حوزه سازمانی چارت

 کردستان دانشگاه
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 امور مدیریت و فناوري و پژوهش معاونت دفتر

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

 فناوري دانشگاه شامل: 

ها و انعکاس نظرات شوراي  هاي پژوهشی از اعضاي هیات علمی، بررسی درخواست دریافت پروپوزال طرح  )1
 پژوهشی به محققین  

هاي پژوهشی از اعضاي هیات علمی، انعکاس نظرات شوراي پژوهشی به  یی طرح هاي نهادریافت گزارش  )2
 نهایی طرح پژوهشی محققین، اطالع دادن به اعضاي هیات علمی براي تنظیم گزارش 

 ی تخصص يهاو نشست نارهایسم ها،شیهما يدرخواست برگزار  یبررس  )3
  ر یو سا  یتابستانه، فرصت مطالعات  یپژوهش  تیاستفاده از مامور  يبرا  یعلم  اتیه  يدرخواست اعضا  یبررس  )4

حساب با    ه یامورات مربوط به اعزام، بازگشت و تسو   نه، ی و محاسبه کمک هز  ن ییموارد مربوطه شامل: تع
 دانشگاه

 التشویق مقاالت چاپ شده اعضاي هیات علمی و دانشجویان کلیه امور مربوط به حق  )5
علم  یبررس  )6 تأ  یاعتبار  هز  د ییو  ه  نه یپرداخت  اعضاء  دانشجو  ی علم  أتیشرکت  گردهما  انیو  و    ییدر 

 داخل و خارج از کشور  ينارهایسم
 هاي تسویه گرانت تمامی اعضاي هیات علمی دانشگاه بررسی پرونده  )7

 و عقد قرارداد   سال قبل  ی پژوهش  ي بر اساس دستاوردها  ی علم  اتیه  ي ساالنه اعضا  یگرانت پژوهش  نییتع )8

ن  يهای صدورگواه )9 پژوهش  ی علم  ات یه  ياعضا  از یمورد  در    ي کتاب، همکار  ي داور   ، یشامل خاتمه طرح 
 و ...  شگاهیآزما ياندازراه

 هاي پژوهشی مختلف اعضاي هیات علمیثبت، تایید، بررسی و امتیازدهی به کلیه فعالیت  )10

اي و گزارش  دوره هاي  گزارش  ، ISCبندي رتبه   هاي وزارت عتف، تهیه و ارائه آمارهاي پژوهشی، پاسخ نامه  )11
 سالیانه پژوهشی دانشگاه

 رسیدگی به شکایت و تخلفات پژوهشی اعضاي هیات علمی و دانشجویان  )12
 کلیه امور مربوط به بررسی، داوري، دریافت مجوز و نشر و توزیع کتب در انتشارات دانشگاه کردستان  )13
 کلیه امور مربوط به دریافت مجوز نشریات علمی  )14
 امور مربوط صدور کد اخالق ند یفرآ )15

 هاي خرید تجهیزات مدیریت درخواست  )16

هاي انبار و اموال دانشگاه،  ها، هماهنگی با بخشهماهنگی جهت دریافت تجهیزات خریداري شده از شرکت  )17
 اندازي تجهیزات ها و در صورت لزوم، هماهنگی جهت نصب و راهتحویل دادن تجهیزات به نمایندگان گروه 
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مربوط به قراردادهاي خرید تجهیزات داخلی از نمایشگاه تجهیزات داخل و تسویه کامل مبالغ  پیگیري امور   )18
 هاي قبل با ارائه مستندات به معاونت اداري و مالی دانشگاه هزینه شده سال

 انعقاد قرارداد خریداد تجهیزات خارجی و پیگیري خرید   )19

ا پژوهشگران پسادکتري و نظارت بر عملکرد  هاي مختلف پسادکتري و انعقاد قرارداد ببررسی درخواست   )20
 پژوهشگران مذکور و صدور گواهینامه براي پژوهشگران بعد از انجام تعهدات

کلیه امور مرتبط با برگزاري هفته پژوهش و فناوري در استان کردستان شامل امور دبیرخانه، انتخاب و   )21
ه تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر  معرفی پژوهشگران و فناوران، هماهنگی برگزاري جلسات، جشنوار

هاي تقدیر پژوهشگران و فناوران برتر  بازار، تهیه و توزیع لوح استان، نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی و فن 
 و ... 
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 بازنگري آیین نامه هاي موجود و تدوین آیین نامه هاي جدید 
سبه امتیاز گرانت اعضاي هیأت علمی  دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت هاي پژوهشی و محابازنگري کامل   )1

 دانشگاه کردستان 
 ي ارشته  ان یو مجالت م ی پژوهش يهاگروه  جادی از ا تیحما نامهن ییآتدوین  )2
  يهاپروژه   ف یتعر  قی از طر  یپژوهش  هايشگاهیآزما  ياندازبه راه   ی علم  اتیه  ياعضا   ق ینامه تشو  ن ییآ  تدوین )3

 اهسازمان  و هامشترك با ارگان 
هز  بازنگري )4 پرداخت  نحوه  اعضا   نه یدستورالعمل  دانشجو   یعلمأت ی ه  يشرکت    ی لیتکم  الت یتحص  انیو 

 معتبر  یعلم يهاو کارگاه  هاشیدانشگاه کردستان در هما

 دستورالعمل جهت دهی پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی  نامهبازنگري آیین  )5
 ان تمام وقت نخبه/ممتاز تحصیالت تکمیلی تدوین شیوه نامه حمایت و پرداخت کمک هزینه به دانشجوی )6
 ي گرنت فناور   نامهن ییآ ییاجرا نامهوه یش  )7
 شیوه نامه اجرایی ایجاد شبکه آزمایشگاه هاي دانشگاه کردستان (شادك) نویس اولیه) (پیش تدوین  )8
اعضاي  هاي مستقل توسط  آئین نامه اجرایی تاسیس کارگاه/کلنیک/آزمایشگاهنویس اولیه)  (پیش تدوین   )9

 هیات علمی دانشگاه کردستان
در    گردانآئین نامه اجرایی تاسیس کارگاه/کلنیک/آزمایشگاههاي تخصصی خود نویس اولیه)  (پیش تدوین   )10

 هادانشکده
 آئین نامه تجمیع پژوهانه (گرنت) اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان نویس اولیه) (پیش تدوین  )11
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 نه مدیریت امور پژوهشی امور مرتبط با وب سایت دانشگاه و ساما
 علمی دانشگاه کردستان اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضاي هیأت اندازي سامانه تسویه الکترونیکی  راه )1

 در سامانه پژوهشیعلمی  اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضاي هیأت سازي کامل محاسبات مربوط به  پیاده )2

 در سامانه پژوهشی  علمیاعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضاي هیأت ایجاد بخش آنالین عقد قرارداد  )3

 ایجاد و راه اندازي سامانه فروش الکترونیکی کتابهاي انتشارات دانشگاه کردستان  )4

 راه اندازي سامانه علم سنجی اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان  )5

در    علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه می (شناسنامه) عضو هیاتنامه علگزارش   "ماده سه"ایجاد بخش   )6
 سامانه پژوهشی  

 ایجاد کارنامه پژوهشی آنالین براي اعضاي هیأت علمی بدون ورود به سامانه پژوهشی   )7

 مدیریت وب سایت فارسی دانشگاه با همکاري مدیریت فناوري اطالعات )8

 هت ارتقا وب سایت انگلیسی دانشگاه  المللی دانشگاه جهاي بین همکاري با دفتر همکاري  )9

 هاي سامانه ژیرو مدیریت سامانه پژوهشی و تعامل با شرکت ژیرو براي ارتقا قابلیت  )10

اعضاي هیات علمی توسط    1399قص امتیازهاي محاسبه شده براي گرانت سال  وا بازبینی، کنترل و رفع ن  )11
 سامانه پژوهشی دانشگاه
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هاي مالی ارسال  کارهاي مالی انجام شده در معاونت پژوهشی و درخواست پرداخت

 شده به معاونت اداري و مالی دانشگاه 
 هاي مالی آنها پرداخت هزینه  تنظیم قراردادهاي طرح پژوهشی داخلی و خارجی و نوشتن نامه  )1

هاي داخلی و خارجی اعضاي هیات علمی و  ها و کارگاههزینه شرکت در همایش  تنظیم لیست پرداخت )2
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

و انجام امور مربوط    اعضاي هیات علمی به صورت الکترونیکی  1399تنظیم و انعقاد قراردادهاي گرانت سال   )3
 هفت نفر از اعضاي هیأت علمی دو درصد برتر جهان)   مربوط به به پرداخت گرانت ویژه ( 

بازبینی و کنترل مبالغ تشویقی مقاالت اعضاي هیات علمی محاسبه شده توسط سامانه پژوهشی دانشگاه   )4
ارسال لیست پرداخت به معاونت اداراي و مالی    و )  2019و    2018،  1398،  1397هاي  (چاپ شده در سال 

 براي پرداخت حق التشویق مقاالت

  15به صورت مکرر و تمدید مهلت تسویه تا  97هاي هاي مربوط به سال اطالع رسانی جهت تسویه گرانت )5
 97گرانت  ه یمدارك مربوط به تسو یبررس و   1400اردیبهشت 

و    مجالت دانشگاه،  هاي علمیها و کارگاه حمایت مالی از برگزاري کنفرانس   امور مربوط بهو انجام  پیگیري   )6
 بچاپ کتا

، نیروهاي امریه سربازي و سربازان  اعضاي هیات علمی قرارداد پژوهشی  مرتبط با  یامور مال  و انجام   پیگیري )7
 نخبه (طرح پژوهشی جایگزین خدمت)

پیگیري امور مربوط به قراردادهاي خرید تجهیزات داخلی از نمایشگاه تجهیزات داخل و تسویه کامل مبالغ   )8
 مستندات به معاونت اداري و مالی دانشگاه هاي قبل با ارائه هزینه شده سال

 پیگیري جهت پرداخت معادل ریالی بودجه ارزي به حساب دانشگاه جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی )9

 انعقاد قرارداد خریداد تجهیزات خارجی و پیگیري خرید  )10

 هاي پرداخت مقرري ماهانه پژوهشگرانو تنظیم نامه   پیشرفت کار پژوهشگران پسادکتريبررسی  )11

  ی و مال  يبه معاونت ادار   زه یجهت پرداخت جا  1399پژوهشگران برتر دانشگاه در سال    نیینامه و تع  م یتنظ )12
 دانشگاه
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 اقدامات انجام شده در حوزه نشریات علمی و نشر کتاب 
 انتشارات دانشگاه کردستان  يهاکتاب  ی کیسامانه فروش الکترون یروزرسانو به  ياندازراه  جاد،یا )1
 انتشارات دانشگاه تیدانشگاه و سا  یعلم اتینشر تیری سامانه جامع مد  یروزرسانبه  )2
 ر یسا  چاپ کتاب توسط انتشارات دانشگاه و  يداخل و خارج دانشگاه برا  سندگان یدرخواست نو  یبررس  )3

 امور مربوطه  
هماهنگ  )4 دانشگاه  یانجام  از  خارج  و  داخل  داوران  داور   با  داوران،    افتیدر  ير یگ یپ  ،يجهت  نظرات 

  ي شده در شورا برا  د ییتا  يهاچاپ کتاب  ي قراردادها  میمترجم و تنظ  ایانعکاس نظرات داوران به مولف  
 چاپ

 از وزارت عتف اتیمجوز نشر افتیامور مربوط به در يریگ یپ ) 6
 چاپ در انتشارات دانشگاه ي شده برا د ییتا يهاکتاب ي برا پایشابک و ف  افتیدر )7

 فروشگاه کتاب الکترونیکی دانشگاه کردستان 
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 معاونت پژوهش و فناوري ذیل  هاي کمیته/هاکارگروه
 و صدور احکام براي اعضاي جدید کارگروه سیاستگذاري آزمایشگاههاي مرجع دانشگاه تمدید فعالیت  )1

کارگروه اخالق در پژوهش بر اساس دستورالعمل جدید آیین نامه اجرایی قانون پیشگیري  تمدید فعالیت   )2
 ي جدیداعضابراي و مقابله با تقلب در آثار علمی و صدور احکام 

 ي جدیداعضابراي و صدور احکام   HSEتمدید فعالیت کمیته  )3
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 هاي مربوط به هفته پژوهش و فناوري استانی فعالیت
فعالیت مستقر است.  دانشگاه کردستان  در  دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوري   این هااهم  ي 

 به شرح زیر است: دبیرخانه 

در   )1 نظرات  بندي  و جمع  کردستان  دانشگاه  در  فناوري  و  پژوهش  هفته  علمی  کمیته  برگزاري جلسات 
 جرایی استان هاي اها و سازمانخصوص نحوه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه 

 هاي اجرایی استان جهت معرفی پژوهشگران برتر  ها و سازمانارسال نامه به دانشگاه )2

 ارسال نامه به پارك علم و فناوري استان جهت معرفی فناوران برتر استان  )3

 هاي برتر همکاري با جهاد دانشگاهی جهت برگزاري جشنواره ایده  )4

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

سازمان )6 پژوهشگران  لیست  پژوهشدریافت  و  آموزش  مرکز  دفتر  همکاري  با  اجرایی  و  هاي  توسعه  هاي 
نهایی  آینده  لیست  تهیه  و  آنها  پژوهشی  مدارك  بررسی  استان،  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  نگري 

 هاي استانوهشگران برتر سازمانپژ

به روزرسانی دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه کردستان در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه،   )7
هاي آموزشی و  ها جهت معرفی پژوهشگران برتر گروه تصویب و اعالم آن به معاونین پژوهشی دانشکده 

 هادانشکده

ها، بررسی کارنامه پژوهشی آنها جهت تایید  هاي آموزشی و دانشکدهدریافت لیست پژوهشگران برتر گروه  )8
 شرایط الزم تعیین شده و تهیه لیست نهایی پژوهشگران برتر دانشگاه کردستان 

ارسال دعوت نامه برگزاري جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در دانشگاه کردستان به   )9
 هاي اجرایی ها و سازمانروساي تمامی دانشگاه 

ها، ها، جزئیات برنامه به روز رسانی صفحه وب سایت مربوط به هفته پژوهش و فناوري، بارگذاري اطالعیه  )10
نشست دانشکدهسخنرانی،  پژوهشی  گروه هاي  برتر  پژوهشگران  لیست  و  دانشگاه  و  هاي  آموزشی  هاي 

 برتر بر روي وب سایت هاي دانشگاه و نیز پژوهشگران و فناوران برتر استان دانشکده

وهش  دانشگاه کردستان به مناسبت هفته پژ پژوهشگران و فناوران برتر استان در  از  تقدیر  برگزاري جشنواره   )11
 و فناوري  
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داده براي گزارشآماده سازي  اطالعات الزم  و  از  ها  درخواست شده  هاي مختلف 

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 
 اطالعات و آمار و ایجاد ساختار مدنظر و قراردادن آمار در قالب موردنظر) ارائه گزارش عتف (جمع آوري  )1

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

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

ایگاه استنادي علوم  کشور در پ  داخلهاي  دانشگاه  بنديرتبه آوري کلیه اطالعات مورد نیاز سیستم  جمع )4
 و بارگذاري اطالعات مورد نظر در سامانه هاي مربوطه ISC جهان اسالم

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

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

 هاي بنیادي انجام مکاتبات و جمع آوري اطالعات براي پژوهشگاه دانش )7

 و سیستم مدیریت تجهیزات آن انجام مکاتبات با شبکه شاعا )8

 بارگذاري کلیه مستندات الزم (پیش فاکتور، پروپوزال) در سامانه شاعا جهت خرید تجهیزات ارزي  )9
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 ی پژوهش بروندادهاي آمار
 1400 خرداد  22 تا (ژیرو)  پژوهشی  سامانه در  شده  ثبتمستندات  اساس  بر
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رد
 یف

 برنامه عنوان
 مالی  حمایت

 پروژه همکاران گرنت  دریافت نحوه گرنت مبلغ پروژه  مدت پروژه عنوان

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 

  پژوهشگران از
  علوم  آکادمی و

 چین 

هاي  روشکاربرد 
نوین ترکیبی هوش  

مصنوعی براي 
ارزیابی حساسیت 

ها و  سیل در حوزه 
آب و هواي متفاوت  
با استفاده از سامانه 

 اطالعات مکانی

(GIS)  و سنجش از
 دور (ایران و چین)

 سال 3
1800000

 ریال 000
 تحقیقاتی پروژه انجام

 مشترك

دکتر هیمن شهابی  
(استادیار گروه  
ژئومورفولوژي  

نابع  دانشکده م
 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  

  هايپنل  زمینه
  فراهم و خورشیدي

 دسترسی کردن
 به اینترنتی
  هايآزمایشگاه

 و EPFL هايدانشگاه
HES-SO سویس  

دکتر قباد شفیعی  
(استادیار گروه  
مهندسی برق  

 دانشکده مهندسی) 
  

با همکاري 
 EPFL هايدانشگاه

-HES و

SO و سویس  
 از هایی دانشگاه
 نیجر و لبنان

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( 

3731000
0 

 ین ژاپن 

 تحقیقاتی پروژه انجام
 مشترك

دکتر حاجی حسین 
عزیزي (استاد گروه  

معدن دانشکده  
 مهندسی) 
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رد
 یف

 برنامه عنوان
 مالی  حمایت

 پروژه همکاران گرنت  دریافت نحوه گرنت مبلغ پروژه  مدت پروژه عنوان

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

رچ  ما 31
2023( 

  

2771600
0 

 ین ژاپن

 تحقیقاتی پروژه انجام
 مشترك

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

 تحقیقاتی پروژه انجام
 مشترك

دکتر حاجی حسین 
عزیزي (استاد گروه  

معدن دانشکده  
 مهندسی) 

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

 تیتحقیقا پروژه انجام
 مشترك

دکتر حاجی  -1
حسین عزیزي  

(استاد گروه معدن  
 دانشکده مهندسی) 

ي  دکتر هاد -2
رسولی  امین

(استادیار گروه علوم  
زمین دانشکده علوم  

 پایه) 
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رد
 یف

 برنامه عنوان
 مالی  حمایت

 پروژه همکاران گرنت  دریافت نحوه گرنت مبلغ پروژه  مدت پروژه عنوان

8 British 
Academy 

Strengthening 
Urban 

Engagement of 
Universities in 
Asia and Africa 

(SUEUAA) 

 سال 1
299000 

 پوند 

پوند و فراهم   8000
کردن هزینه هاي  

سفر و اقامت در طول 
 ها برگزاري کارگاه

اله نعمت دکتر  -1
 عزیزي

 المعه هاشمی  -2
 دکتر پرویز کفچه  -3

 علی امانی  -4
دکتر امجد  -5

 زبردست 
-با همکاري دانشگاه 
هاي 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  پرداخت هزینه 
سفر و اقامت براي دو  

 جلسه و کارگاه 

 هاشمی المعه  -1
سید محمد طاهر   -2

 حسینی 
دکتر فرزاد  -3

 اسکندري 
-با همکاري دانشگاه
هاي گالسگو  
(انگلستان) و  
دانشگاه نرمال  

 فیلیپین 
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رد
 یف

 برنامه عنوان
 مالی  حمایت

 پروژه همکاران گرنت  دریافت نحوه گرنت مبلغ پروژه  مدت پروژه عنوان

10 

Erasmus+ 
KA107 

student/staff 
exchange 
program 

  

تبادل  
دانشجو/استاد/کارم
ند با دانشگاه هاي  

 اروپایی 

سال   2
و   2018(

2019( 

185000 
 یورو 

  30اعطاي گرنت به 
دانشجوي کارشناسی 
و کارشناسی ارشد  
(بمدت یک ترم  

استاد و   5تحصیلی)، 
کارمند (براي یک   4

هفته) براي اعزام به 
هایی از دانشگاه

اسپانیا، فرانسه و  
 اتریش

الملل روابط بین
 دانشگاه 

11 
German 
Science 

Foundation (
DFG) 

Developing a 3D 
Laser Imaging 

System for 
Measuring 

Internal Quality 
Traits of Broken 

Egg 

 سال 1
10000 

 یورو 
انجام پروژه تحقیقاتی  

 مشترك
 دکتر کاوه مالزاده 

12 
برنامه پژوهشی  
جندي شاپور 

1398 

EVALUATION 
OF THE 

NEUROPROTE
CTIVE EFFECT 

OF A VIRAL 
PROTEIN IN 

BOTH IN 
VITRO AN D IN 
VIVO MODELS 

OF OPTIC 
NEUROPATHIE

S 

سال (از   2
ژانویه  

الی  2020
دسامبر  

2021( 

16000 
 یورو 
  
  

پرداخت هزینه هاي  
سفر و اقامت از طرف  

مرکز مطالعات و  
هاي علمی  همکاري

المللی براي بین
پژوهشگران ایرانی و از 
طرف نماینده فرانسه 

براي پژوهشگران 
فرانسوي در راستاي 

قاتی  انجام پروژه تحقی
 مشترك

دکتر فرنوش 
خسروبخش 

(استادیار گروه علوم  
زیستی دانشگاه  
کردستان) با  

همکاري پرفسور 
پاسکال بلنگه از 
دانشگاه پاول  
ساباتیه، تولوز،  

 فرانسه 
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رد
 یف

 برنامه عنوان
 مالی  حمایت

 پروژه همکاران گرنت  دریافت نحوه گرنت مبلغ پروژه  مدت پروژه عنوان

13 

گرنت پژوهشی  
بنیاد الکساندر  
فون هومبولت 

 (AvH) آلمان

 هايسامانه توسعه

  بعدي سه دید
 منظور به لیزري
  در سازي پیاده 
-مزرعه  هايماشین

 اي 

2020-
2021 

– 
  
  

یک پروژه تحقیقاتی با  
  توسعه “عنوان

 سه دید  هايسامانه
 به لیزري بعدي

  در سازي پیاده منظور
-مزرعه  هايماشین

با همکاري گروه   ”اي
مهندسی رباتیک و  
تلماتیک دانشگاه  

وورتسبورگ آلمان به  
 .انجام خواهد رسید

 دکتر کاوه مالزاده 

14 

پروژه مشترك 
دانشگاه کلن،  
دانشگاه تهران 

و دانشگاه  
 کردستان

چند زبانگی در  
ایران: مطالعه 

هاي  مولفه 
اجتماعی/فرهنگی و  

 ساختار زبان

سا  1 مدت:
  قابل ل،

  تمدید
  سال 3 تا
 از شروع(

20 دسامبر
20( 

100.000 
یورو براي 
 سال اول

  
  

ارگان حمایت 
آلمان  DAAD :کننده

برنامه  ، در قالب 
گفتگوي آموزشی 
 عالی و جهان اسالم

(Higher Education 
Dialogue with the 

Muslim World 

مجري داخلی 
(آلمان): پروفسور 
آریا عدلی، گروه  
زبانهاي رومانس،  

 دانشگاه کلن
مجریان خارجی 
(ایران)؛ پروفسور 

غالمحسین کریمی  
دوستان (دانشگاه  
تهران) و یادگار  

 کریمی
  

15 

 حمایت از
  تحقیقاتی پروژه

 توسط
Easy  شرکت

bio 

 of Effects
lysophospholipid

 on (Lipidol) s
 blood

 metabolites,
 and production

 reproduction
 in responses

 (or fresh Holstein
 dairy transition)

 their and cows
 health on impacts

 growth and
 in parameters

calves dairy 

 6014 سال یک
usd 

انجام پروژه و حمایت  
براي پرداخت هزینه 

 هاي چاپ مقاالت 

دکتر حسین جهانی  
عزیزآبادي (استادیار  

 گروه علوم دامی) 
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 فناور  يواحدها رشد مرکز
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 1399 سال  در دانشگاه رشد مرکز  عملکرد کلی آمار
   است. شده درج   1399 سال در  مرکز   عملکرد کلی  سیماي 1 شماره جدول  در

 1399سال  در  رشد  مرکز عملکرد کلی  آمار  -1  جدول

 مالحظات مورد  ردیف 
 ساعت 44 معادل جلسه  22 رشد مرکز شوراي  جلسات تعداد 1

2 
  مرکز   شوراي  در  شده  بررسی  هايدرخواست   تعداد
 رشد 

  مورد  5 ایده،  مورد  10( مورد  31
  پروپوزال مورد 11 تسهیالت،  درخواست

 موارد)  سایر 5 فناوري،  گرنت

3 
  شوراي  توسط   شده  پذیرفته   هايدرخواست   تعداد
 رشد   مرکز

  مورد  5 ایده،  مورد  10( مورد  25
  پروپوزال مورد 10 تسهیالت،  درخواست

 فناوري)  گرنت

4 
  مرکز   شوراي  توسط   شده  رد  هايدرخواست   تعداد
 رشد 

 فناوري)  گرنت  پروپوزال مورد  1(  مورد 1

 مورد  10   مرکز در   شده پذیرفته فناورانه هايایده  تعداد 5

6 
  مرحله   در  مرکز  در  شده   پذیرفته  هايایده   تعداد
 رشدپیش

 مورد  7

7 
  مرحله   در  مرکز  در  شده   پذیرفته  هايایده   تعداد
 رشد 

 مورد  3

8 
  در  شده   بررسی   فناوري   گرنت   هايپروپوزال   تعداد

 رشد   مرکز شوراي
 مورد  11

9 
  در   شده  تأیید   فناوري  گرنت  هايپروپوزال   تعداد

 رشد   مرکز شوراي
10 

10 
  در   بررسی   آماده   فناوري   گرنت  هايپروپوزال   تعداد

 رشد   مرکز شوراي
 داوري)   حال در  مورد  1 (و   مورد 1

11 
  براي  شده   برگزار  منتورینگ   جلسات  تعداد

 مستقر  واحدهاي
 جلسه  30

12 
  واحدهاي  براي  شده  برگزار  آموزشی   هايدوره   تعداد
 پوشش  تحت

 دوره   11

13 
  علم   پارك  ارزیابی  کارگروه  جلسات  در  شرکت  تعداد

   فناوري  و
55 
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 مالحظات مورد  ردیف 

14 
  مساحت  به   رشد   مرکز  جدید   ساختمان  اندازيراه

   مربع   متر  500
 

15 
  علمی   معاونت  از  شده  جذب  مالی  حمایت  میزان

 جمهوري ریاست
 تومان  میلیون 300 و  میلیارد 3

16 
  بودجه   از   واحدها  به   شده   اعطا  تسهیالت   میزان 

 دانشگاه
 تومان  میلیون  115

17 
  محل  از  واحدها  به   شده   اعطا   تسهیالت  میزان

 دانشگاه   جمهور  ریاست  علمی  معاونت  مالی  حمایت
 تومان  میلیون  900

18 
  پرداختی   تسهیالت  از  غیر  شده   مصرف  هزینه  کل
 واحدها  به

 ریال  1530754140

  توضیحات  به نیاز که مواردي  اما ندارد. تشریح به  نیازي و بوده  گویا 1 شماره جدول در مندرج  موارد   از برخی 
   شود.می   داده شرح  ادامه  در  دارد تکمیلی
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 فناورانه  هايایده  جذب منظر از  1399  سال در مرکز عملکرد
 براساس  فناورانه  هايایده  پرورش   و  جذب  شناسایی،  حاضر،  حال  در   فناور   واحدهاي  رشد   مرکز  اصلی  رسالت

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

 مرکز  به  شده  ارسال   فناورانه  هاي ایده کلی  آمار  - 2  جدول

 بررسی  دست در شده  رد شده  تأیید کل  تعداد تخصصی  زمینه ردیف 
 2 - 3 3 کشاورزي  1
 - - 0 0 طبیعی  منابع 2
 1 0 4 4 مهندسی 3
 1 0 0 1 علوم 4
 - - - 0 معماري  و  هنر 5
 - 1 1 1 ادبیات  و  زبان 6
 1  2 2 انسانی  علوم 7
 5 1 10 11 کل 8

  واصل  مرکز به  مختلف  هايزمینه   در ایده  11 تعداد 1399 سال طول در دهد،می   نشان 2  جدول که  همانگونه
  شده   پذیرفته  مرکز  توسط   جدید   ایده  10  تعداد  نهایت  در  ارزیابی،  و  داوري  فرآیند   طی  از  پس  که  است  شده

 هايپتانسیل   با  متناسب  که   است  شده   جذب   طبیعی  منابع   و   کشاورزي   زمینه   در  ایده   3  تعداد،  این   از  است.
  جدول   است.  بررسی  دست  در  ایده  5  تعداد   حاضر  حال  در   که   دهد می   نشان   2  جدول   است.  کردستان   استان
  مشخص  نیز  آنها  وضعیت  سال   پایان  تا بود  قرار   و  بود  شده   تعین  قبل   از   شورا   در   مذکور  هايایده   بررسی   زمانی
  آینده  سال  به  و   نگردید   برگزار  شورا  جلسات  کرونا،  ویروس   از  ناشی  بیماري  شیوع  خاطر  به  متاسفانه  اما  شود؛

 گردید.  موکول 
 است.  شده  داده  نمایش  4  و  3  جداول  در  ،1399  سال  در  شده  پذیرفته  هايایده  مشخصات  بیشتر،  تنویر  جهت

 99  سال  در  جدید  شده  جذب هايایده  مشخصات - 3  جدول

 هستند؟  کردستان دانشگاه  از نفر چند تیم  اعضاء  تعداد تعداد  ایده  صاحب ردیف 
 3 3 2 علمی  هیئت 1
 15 17 8 علمی  هیئت غیر 2
 18 20 10 کل 3

  علمی  هیئت اعضاي به مربوط   تیم 2 تعداد مرکز،  در شده پذیرفته تیم  10 میان  از که دهد می  نشان 3 جدول
  شماره  جدول  اساس  بر باشد. می  نفر  3 آنها انسانی نیروي مجموع  در  حاضر حال در   که بوده  کردستان دانشگاه



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  فناور  ي مرکز رشد واحدها

 
 

 34 

  داراي   مجموع  در   حاضر  حال  در   که  اند شده   رشد   مرکز  جذب   1399  سال  در   علمی  هیئت   غیر  تیم   8  تعداد   3
  شده،   جذب  تیمهاي  اعضاء  نفر  20  میان  از  فوق،   جدول  طبق  باشد.می   مناسبی  رقم   که  هستند   عضو   نفر  17

 باشد. می  راستا این  در  مناسبی نسبت که باشد می  کردستان  دانشگاه به  وابسته   نفر 18 تعداد
 است.   شده  داده نشان  4  شماره جدول در  شده،  پذیرفته  هايایده ترکامل   و  بیشتر مشخصات

 1399 سال در مرکز در شده  پذیرفته  فناور واحدهاي و هاهسته مشخصات -4 جدول

 ردیف 
 هسته/   نام

   شرکت
 نام

 مدیرعامل 
  مرحله ایده  موضوع  

 صاحب
  ایده 

1 
  ماندگار   آرامش

  گستر   روان
 مطلوب 

   مهدي
 زمستانی

  هايتوانمندي  ارتقاء  و   آموزش 
   حرکتی - شناختی
  کمک  با ورزشکار نوجوانان  و   کودکان

 و  ابزارها
 ورزشی روانشناسی هايتکنیک 

   علمیهیئت  رشد پیش

 سورا 2
   گلستان

 حسسین
 پناهی

  عناصر  و   اجزا  سایت  وب  اندازي  راه
  محتواي   تولید   بر   تاکید   با  گرافیک 
 کودکان   براي دیجیتال

 رشدپیش
  غیر

 علمیهیئت

 تیام  افزار  دانش 3
 پرستو
 جاللی 

  قابلیت   مدیریت   سیستم  توسعه 
 اطمینان

 رشد 
  غیر

 علمیهیئت

4 
 سازان  سنگین
  صنعت   پیشرو
 رامیار

  رامیار
  زندسلیمی

  آرایش  با   هیدروالکتریکی  ریتاردر
   براي  رادیال  سیلندري

 سنگین فوق  و  سنگین هاي  تریلر
 رشد 

  غیر
 علمیهیئت

 کواز   گردشگران 5
  مهدي

 مقدسی

  یا   بهبود  به   که   خدماتی  از   استفاده 
 و  سالمتی  افزایش
  از   استفاده   (با  فرد   روحیه   افزایش

 آب  ، معدنی هايآب
  منجر   پزشکی)  مداخالت  یا  هوا  و

 شودمی 

 رشدپیش
  غیر

 علمیهیئت

   فارم پویا 6
  صادقی  پویا
 راد

  روش   به   عمودي  کشاورزي 
 آیروپونیک 

 رشدپیش
  غیر

 علمیهیئت

7 
  هاي   سیستم

 نسل  هوشمند 
 جدید

  دکتر 
  سعدون
 عزیزي 

  از   استفاده   با  تقاضا  سمت  مدیریت
 مه  رایانش  و اشیاء اینترنت

 علمیهیئت رشدپیش
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 ردیف 
 هسته/   نام

   شرکت
 نام

 مدیرعامل 
  مرحله ایده  موضوع  

 صاحب
  ایده 

 اندیشه رضا تریفه  8

  گردشگري  و  اکوتوریسم  تلفیق
   به کشاورزي و  سالمت
  و   ارگانیک  محصوالت  ارائه   همراه
   منطقه دستی  صنایع

 کردستان 

 رشد 
  غیر

 علمیهیئت

 نیوان  9
 نیما   سید 

 خدارحمی 
 رشدپیش نود  اسمارت نیوان:

  غیر
 علمیهیئت

10 
  پویاي   نگار  وینه 

 کردستان 
 فتحی  فرید 

  محتوایی   محصوالت  تولید   کارخانه
   دیجیتال

 رشد 
  غیر

 علمیهیئت
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 فناوري  گرنت هايپروپوزال جذب زمینه  در رشد مرکز عملکرد
 است. آمده  5 جدول در  فناوري گرنت  برنامه  منظر  از  مرکز عملکرد  خالصه

  فناوري   گرنت  هايپروپوزال  کلی   آمار  - 5  جدول

 مجموع  بررسی  دست در شده  رد شده  تأیید دانشکده 
 6 1 1 4 کشاورزي 

 - - - - طبیعی  منابع
 3 1  2 مهندسی 

 3  - 3 علوم 
 - - - - معماري  و هنر
 - - - - ادبیات  و زبان

 1 - - 1 انسانی  علوم
 13 2 1 10 کل

  که  است  شده  واصل  رشد   مرکز  به  فناوري  گرنت  پروپوزال  13  تعداد   1399  سال  در   که  دهد می   نشان  5  جدول
  شوراي   توسط   مورد   10  تعداد  نهایت  در  که  است  گرفته   قرار   قطعی   ارزیابی  مورد   پروپوزال  11  تعداد   آمار،   این  از

   است. بررسی دست در  پروپوزال 2 تعداد  همچنین است. شده  رد نیز مورد 1 تعداد  و  شده تصویب  رشد   مرکز
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 پوشش  تحت واحدهاي براي شده  برگزار آموزشی هايدوره
  براي   آموزشی   دوره  11  تعداد  1399  سال  در  کردستان،  استان   فناوري  و   علم  پارك   مساعدت  و   همکاري  با

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

 پوشش تحت  واحدهاي  براي  شده  برگزار  آموزشی هايدوره  آمار - 6  جدول

 برگزاري  محل دوره  نام ردیف 
  طول و برگزاري تاریخ 

 دوره 

 مارکتینگ  دیجیتال  1
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

 ساعت 4 مدت به  8/5/99

 اجتماعی  هاي شبکه 2
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  4  مدت به  20/5/99
 ساعت 

 محتوایی  بازاریابی 3
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  4 مدت  به 22/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 26/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 30/6/99
 ساعت 

4 
  کمپین   طراحی

 تبلیغاتی 
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

 ساعت 4  مدت به  4/6/99
 ساعت 4  مدت به  5/6/99

  4 مدت  به 11/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 12/6/99
 ساعت 

   سئو 5
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  4 مدت  به 16/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 18/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 23/6/99
 ساعت 

  4 مدت  به 25/6/99
 ساعت 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  فناور  ي مرکز رشد واحدها

 
 

 38 

 برگزاري  محل دوره  نام ردیف 
  طول و برگزاري تاریخ 

 دوره 

6 
  و   پذیري  سرمایه  آیین
  به   طرح  موثر  ارائه

 گذار  سرمایه

  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2 مدت  به 23/10/99
 ساعت 

  2  مدت به  8/11/99
 ساعت 

 کار   و  کسب مدل 7
  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2 مدت  به 25/10/99
 ساعت 

8 
  بازارهاي   بینی   یش
 مالی 

  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2 مدت  به 25/10/99
 ساعت 

9 
  و   رشد   برنامه   تدوین
 کار  و  کسب  توسعه

  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2  مدت به  1/11/99
 ساعت 

10 
  تقسیم   و   گذاري   ارزش 
 سهام 

  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2 مدت  به 6/11/99
 ساعت 

11 
  در   حقوقی   نکات

  سرمایه   هاي  قرارداد 
 گذاري 

  و  علم  پارك مشترك –  مجازي بصورت
 کردستان   دانشگاه  رشد  مرکز و  فناوري 

  2 مدت  به 12/11/99
 ساعت 
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 رشد   مرکز براي جدید اداري فضاي اندازيراه و ساخت
  باالخره   بسیار   هايقوس   و  کش   از   پس  دانشگاه،   رشد   مرکز   براي   مناسب  فیزیکی   فضاي  شدید   کمبود   به  توجه   با

 ها تالش   رسید.  پایان   به  دانشگاه   رشد   مرکز   به  آن   اختصاص   و   مهندسی  دانشکده  هايسوله   از   یکی   بازسازي   پروژه 
  سوله   بازسازي  1398  ماه  آبان   اواسط   در   باالخره   و   انجامید   طول   به   ماه   16  از   بیش  موضع   این   براي   پیگیري   و

  طبقه   در  دارد.  را  فناور  واحد   13  ظرفیت  و   شده  ساخته   طبقه  دو   در  جدید   ساختمان  گردید.  شروع  مذکور
  است.  شده  تعبیه   دفتري  واحد   7  تعداد  دوم طبقه  در و   کارگاهی،  واحد   4  و   آزمایشگاهی واحد   2  تعداد   همکف

  هاي تالش معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همچنین    و   ایشان  هايپیگیري   و   دانشگاه  محترم  ریاست  حمایت  با
  جمهوري   ریاست  فناوري  علمی  معاونت  طریق   از   کالً  فوق  ساختمان  تجهیز   و   بازسازي   بودجه   رشد،   مرکز   مدیر

  آقاي   جناب  حضور  با  1399  ماه  مرداد   25  در  فوق  ساختمان  است.  تومانیک میلیارد    آن  مبلغ  که  گردید   تأمین
   رسید. برداريبهره  به همراه  هیئت  و  ستاري دکتر 
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 دانشگاه  بیرون از  شده جذب مالی حمایت میزان
  بیرون   نهادهاي  از  تا  گرفت  صورت  بسیاري  تالش   رشد،  مرکز   مختلف  هايبرنامه   اجراي  منظور  به  1399  سال  در
  علمی   معاونت  با  نامه تفاهم یک   انعقاد   فوق،   هايتالش  نتیجه  شود.  مرکز  جذب  مالی  کمک   و   بودجه   دانشگاه   از

  300  مبلغ  به   جدید   نامهتفاهم   یک  انعقاد  منظور   به  پیگیري  میلیون،  500  مبلغ   به  جمهوري   ریاست  فناوري 
  معاونت   از   مالی   حمایت  تومان   میلیارد   3  مبلغ   دریافت  و  جمهوري،   ریاست  فناوري  علمی   معاونت   با   میلیون 
  فناوري   و   علم   پارك   و   دانشگاه  پوشش  تحت   هايشرکت  از   حمایت  جهت  جمهوري   ریاست  فناوري   و   علمی
 بود.  کردستان استان
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 1399 سال  در رشد  مرکز دستاوردهاي

 1399  سال  در مرکز  دستاوردهاي  - 7  جدول

 توضیحات  تعداد  دستاورد  ردیف 

1 
  دریافت   بنیاندانش  مجوزهاي   تعداد
 شده

 --  صفر 

 فقره 1 شده  دریافت  اختراعات ثبت  تعداد 2
  وسیله به  پساب از  جامد  ذرات سازي جدا

 هیدروسیکلون 

3 
  توسط   شده  تولید   محصوالت   تعداد

 آنها مشخصات و واحدها
2  

 فقره 

  مبلغ 99 سال درآمد  ژینگه  شرکت
 تومان  000/000/30

  سال درآمد  رایانت ویستا  پرداز داده شرکت
 تومان   میلیون 115/ 000/000 مبلغ  99

4 
  توسط   شده  منعقد   قراردادهاي   تعداد

 واحدها 
2  

 فقره 

 ژینگه  شرکت سبز فضاي   ایجاد و طراحی
  پرداز داده شرکت کتاب  و  افزار نرم  طراحی

 رایانت ویستا
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 بنديجمع
  دستاوردهاي  1398  سال  با  مقایسه   در   1399  سال  طول   در  که  دهد می   نشان  قبل  صفحات  در  مندرج   موارد 
  صورت   رشد   مرکز   سوي  از   که   بسیاري   تالشهاي  علیرغم  اما   است.  داشته   ايمالحظه   قابل  پیشرفت  رشد   مرکز 

  است.  توجه  قابل  ضعف  نقطه   یک  این  و  نبوده   مالحظه  قابل  کماکان  مرکز  دستاوردهاي  حقیقتاً  اما  است،  گرفته
  آنها؛  نمودن )موفق1 از: است عبارت که پوشش، تحت هايشرکت قبال در رشد  مرکز  اصلی رسالت به توجه با
  )کسب4  بیشتر؛   معتبر   اختراعات  ثبت   تعداد  )کسب3  پوشش؛   تحت   واحدهاي  توسط   بنیاندانش   مجوز   )اخذ 2

 بسیار   زحمات  اینکه  علیرغم  متأسفانه   دانشگاه،  براي  درآمد   )کسب5  و  پوشش؛  تحت   واحدهاي  توسط   درآمد 
  مرکز   فوق،  مورد  5  از  یک  هیچ  در  اما  گرفت،  صورت  زیادي  هايتالش   و  شد   کشیده  رشد   مرکز  توسط   زیادي

  نداشت. چندانی  دستاورد رشد 
  ايفزاینده   شکل  به  دانشگاه  رشد   مرکز  کیفی و  کمی توسعه  روند   بعدي،  هايسال در  رودمی  آن  امید   پایان  در

  دانشجویان،  بنیاندانش  و   فناورانه  هايفعالیت   توسعه  در   را  خود   فعال  نقش  بتواند   مرکز   و  بوده   مثبت
 نماید. ایفا ممکن شکل  بهتربن  به دانشگاه علمی هیئت اعضاء و  التحصیالن فارغ 

 اسکندري  فرزاد
 دانشگاه  فناور  واحدهاي رشد مرکز مدیر
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  صنعت و جامعه  با ارتباط دفتر
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 مقدمه
  به   پاسخگویی  براي  دارد،  جامعه   هايمندینیاز  از   یدقیق  درك  اینکه   ضمن  کارآفرین  و  محور  جامعه   نشگاهدا  یک

  و   هابرنامه   مداوم   طور   به   محیطی   شرایط   تغییرات   با  و   بوده   برخوردار   مناسب  استراتژي   یک   از   جامعه   ينیازها
  و   امید   دمیدن  موجب  خود  فعالیتهاي  با  خصوصیات  این  با  دانشگاهی  چنین  نماید.می   روز  به  را  خود  اهداف
  توسعه  حاضر حال  در  .ساخت خواهد  رهنمون  توسعه و  سعادت  سوي به  را  جامعه  و  شد  خواهد  مردم  در انگیزه
  جامعه   دانشگاه  یک  هاينشانه   مهمترین  از  دانشجویان  پذیري  اشتغال  سطح  ارتقاي  و  افزایی  مهارت  هايدوره 
 بود.  خواهد  کارآفرین   و  محور

  داده  قرار   ما  روي   پیش  را  زیادي   بنیادین  هايپرسش  ما  کشور   در  گوناگون  هايحوزه   در  متعدد  مسائل  بروز
  مهمی  مسائل  به   پاسخگویی  قابلیت  دیگر  ، کشور  در   گذاريسیاست  رایج  هايشیوه   دهد می  نشان  عملکردها  .است
  سوءمصرف   بازنشستگی،  هايصندوق   کسري   بانکی،  و   پولی  نظام  در   تعادل   عدم  فقر،  مزمن،  تورم  و  بیکاري  چون

  اجتماعی،   هايآسیب   افزایش  زیست،  محیط   هايبحران  کشور،   سراسر   در  زمین   فرونشست  کشور،   آبی   ذخایر
  هیچ   ،اند پیچیده   بسیار  مسائل  این   چون   .ندارند   را  و...   اجتماعی   و   فرهنگی   گذاري سیاست  جمعیتی،   مسائل
  گذاريسیاست  .بود  نخواهد   مسائل  این  حل  به  قادر  مردم  مشارکت  و  وگوگفت   طریق  از  جز  حزبی  یا  واحد   قدرت

  از  دارد.   شدن اجرایی براي  ايزمینه  و  بستر  به نیاز باال،  به پایین از سازيتصمیم  و  مشارکت  الگوي و  مشارکتی
  همین   در  است.  سازيتصمیم   فرایندهاي   در  دانشگاه  و   علم   نهاد  حضور   محور مشارکت  الگوي   الزامات  ترینمهم

  انجمن   و  کردستان  دانشگاه  حامیان  بنیاد  ،دانشگاه  و   جامعه   ملی   شبکه   ایده  همین   تحقق  پی   در  و  راستا
  حل   براي  راهکار  ارائه   و   پاسخگویی  و   جامعه   نیازهاي  شناسایی  براي   کردستان  دانشگاه  آموختگان دانش
   است. گرفته  شکل ملی و ايمنطقه  استانی، هايچالش

 چالشهاي   رفع   براي   دارد.  وجود   جامعه  هايمندینیاز  از  ی دقیق  درك   کارآفرین   و   محور   جامعه  نشگاهدا  یک   در
  منطقی   تعادل   یک   ايتوسعه   و   بنیادي   کاریردي،   هايپژوهش   در   جامعه   ينیازها  به   پاسخگویی  براي   و   جامعه
  در  دانسگاهی  غیر  خبرگان  مهم  نقش  دانشگاه،  و  جامعه  ملی  شبکه  در  تخصصی   هايکمیته   تشکیل  دارد.   وجود
  رسالت  ایفاي  براي   کردستان  دانشگاه  اساسی  گامهاي  آموختگان  داننش   انجمن   و  کردستان  دانشگاه  حامیان   بنیاد

  حل سوي  و  سمت به  تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  پژوهشی  فعالیتهاي دادن  جهت ویژه  به دانشگاه اجتماعی
   است. جامعه هايچالش

  فناورانه   و   کارآفرینانه  هايفعالیت   توسعه   محور،جامعه   و  کارآفرین   دانشگاه  اصلی  هايرسالت   از  یکی  همچنین
  وسیله   بدین  تا  .است  کارکنان)  و  علمی  هیئت  اعضاء  التحصیالن،فارغ   (دانشجویان،  آن  داخلی  مخاطبان  توسط 

  مهمی  اهداف  تدوین راستا  این در باشد. داشته  خود  پیرامون  محیط  اقتصادي  توسعه در  پویاتري  نقش  دانشگاه
  هايشرکت   تعداد  افزایش  خود،  مخاطبان  براي   کارآفرینانه  و  کاربردي   هايآموزش   توسعه  و  طراحی  نظیر:
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  مختلف   سازمانی  سطوح در فناورانه  و  نوآورانه  هايفعالیت  گسترش   و  دانشگاهیان  توسط  فناورانه  و  بنیاندانش
  کارآفرینی   و  نوآوري   رشد،  مراکز   بین  این   در   دارد.   بنیادین  و   مهم   رسالت   این   به   رسیدن  در   کلیدي   نقش   دانشگاه

  مدیران   توجه   مورد   جدي  طور  به  بایستی  آنها  بالندگی  و  شده  تلقی   فوق   اهداف  به  دستیابی  محرکه  موتور 
  و   مراکز   این  توسعه   براي  را  مهمی   هايبرنامه   و  اقدامات  کردستان  دانشگاه  منظور،   این  به   گیرد.  قرار   دانشگاه
   . دارد  قرار کار  دستور  در فوق  اهداف  کردن عملیاتی
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 جامعه  و  صنعت با ارتباط مرکز 
  در   ین یکارآفر  توسعه  (طرح  کاراد   نامه نییآ  ياجرا  جهت  در  1382  سال   در   کردستان   دانشگاه   ی ن یکارآفر  مرکز

  دانشگاه  در   ی ن یکارآفر  فرهنگ  توسعه   ارتقاء   منظور   به  ، يفناور  و   قاتی تحق   و   علوم  وزارت  مصوب  کشور)   ي هادانشگاه
  ی آموزش  ي هادوره  يبرگزار  همچون   ي امور  شامل   مرکز   يها تیفعال  عمده   1388  ماه   وریشهر  تا   . دیگرد  س یتأس  کردستان

 مربوطه  کارشناسان   از  دعوت  است.  بوده  یدولت  ریغ  و  یدولت  ي نهادها  ا ی  و  دی اسات  ان،یدانشجو  درخواست  مورد  یجیترو  و
  ي هاسازمان  و  نیکارآفر  افراد   نیب  ارتباط  جادیا  همراه  به  زین  یجیترو  و  یآموزش  یتخصص  ينارهایسم  يبرگزار  جهت

 .رودیم  بشمار 1388 ماه  مهر از قبل   تا شده  انجام اقدامات  جمله  از زین یحام

  عنوان   تحت  و  دیگرد  اضافه  مرکز  نیا  به  زین  صنعت  با  ارتباط   حوزه  دانشگاه  ساختار  ینیبازب  اساس  بر  و  1394  سال  از
  ي امور  شد.   محول   مرکز  ن یا  به   زین  جامعه   و  صنعت   با   دانشگاه   ي ا  حرفه   تعامالت  صنعت  با   ارتباط   و   ی ن یکارآفر  مرکز

  ، يکارآموز  ي ها  دوره   گذراندن  و  ی علم   ي دهای بازد  جهت  ان یجودانش  یمعرف  ،یرونیب  مراکز  با   نامه  تفاهم   عقد   همچون
  النیالتحص  فارغ   رصد   نیهمچن   و   ی شی آزما  ی رسم   و   ی مانی پ   ی علم  ئت یه  ي اعضا  يبرا  جامعه  و  صنعت   در   یمطالعات   فرصت 

 شد.  گذاشته مرکز  نیا عهده بر زین ... و

  نامه تفاهم  قالب  در  هاییهمکاري  صنعتی،  و  علمی  مراکز  با  کردستان  دانشگاه  تعامالت  سطح   ارتقاي  اهمیت  به  توجه  با
  و   آموزشی   هايدوره  برگزاري  ها، پروژه  تعریف  شامل   تعامالت  این   است.  شده  ایجاد   مرتبط  هاي شرکت  و   هاسازمان  با

 باشد. می دانشجویان  بهتر هرچه سازيتوانمند و آمادگی جهت موزي آکار
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 یی اجرا  يهانامهن ی و آئ ندهای. بهبود و اصالح ساختار، فرآ1راهبرد 
 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 

  تدوین   -1
  ملی،   هايماموریت

  استانی   و  ايمنطقه 
  و   هادانشگاه

  بر   پژوهشی  موسسات
 و  توانمندي  اساس
 نسبی  هايمزیت

  -هنر  و  ادب   فرهنگ،  - اجتماعی  هايآسیب  و   مسائل   هاي   کمیته  شامل   علمی   کمیته  ده   تشکیل  -1
  و  اقتصاد  -کشاورزي  -طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  -آب  -روستایی  و  شهري  تحوالت  و  توسعه
 شناسائی  منظور  به  بحران  کمیته  و  دستی  صنایع  و  گريگردش  –   معدن  و  صنعت  -گذاريسرمایه

  هیات اعضاي  ترکیب   با  ها چالش رفع   براي  راهکار  ارائه  و  ها چالش  استان،   نسبی  مزیتهاي   توانمندیها،
   ها سمن و خصوصی بخش خبرگان اجرائی، توانمند مدیران  علمی،

 "کردستان  استان  و  کشور  در  آب  مدیریت  شناسی  آسیب  "  عنوان  تحت   آب  کمیته  گزارش  تدوین  -2
 صفحه  233 در
  24  در  "آن  پیامدهاي  و  سنندج ژاوه  مخزنی   سد  آبگیري"  عنوان  تحت   آب  کمیته  گزارش تدوین  -3

 صفحه 
  براي  دانشگاهی   غیر  نخبگان  نظرات  از  استفاده  بمنظور  کردستان  دانشگاه   حامیان  بنیاد   تشکیل  -4

 استان در موجود هايچالش و نسبی  مزیتهاي توانمندیها، شناسایی
 حامیان بنیاد افتخاري عضو 500 براي نو سال تبریک بسته ارسال -5
  مرکزي کتابخانه به دانشگاه حامی اهداکنندگان از انگلیسی و فارسی کتاب جلد 10150 تحویل -6

   دانشگاه
   قروه  دانشکده توسعه براي دانشگاه  حامیان از  ریالی میلیارد  90 کمک جذب -7

 تصویب  و   تدوین   -2
  هاي برنامه  و  قوانین
 جهت  نیاز  مورد
  توسعه   و  بهبود

 مشترك  همکاري
 اجرایی  هاي   دستگاه
  با   مختلف  دولتی

  و   هادانشگاه
 پژوهشی  موسسات

  99 بودجه الیحه در استان اجرایی هاي دستگاه  پژوهشی بودجه %80 جذب -1
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  فرآیند   طراحی  -3

  هاي بخش  همکاري
  در   موثر  غیردولتی

 کشور  اقتصاد
  بخش   هاي(تشکل

  بنیادهاي   خصوصی،
  ها، صندوق   خیریه،
  ها،تعاونی

  و   ...)   و  ها شهرداري 
  هاي روش   طراحی
  ي هاهمکاري  و  تعامل 

   مناسب

  اعضاي   همه  براي  آن  لینک  ارسال  و  دانشگاه   وبسایت   روي  بر  ساتع  سامانه   مناسب  رسانی   اطالع   -1
 ساتع  طرحهاي هفتگی  پایش  و علمی  هیات

 شرکتها و  سازمانها محور تقاضا  پژوهشی نیازمندیهاي رسانی  اطالع -2

  اجراي   و   تدوین  -4
  هاي روش و  سازکارها

  شیوه   در  نوین
  میان   هايهمکاري
  و   هادانشگاه

  با   پژوهشی  موسسات
 صنعت  و جامعه

 صنعت و  جامعه با  مرتبط  هاي  نامه  پایان از مالی حمایت و تشویق نامه آئین تدوین -1
 آنها  به جایزه دادن و  برتر هاي  ایده شناسایی -2

 المللی بین گرنتهاي جذب زمینه در تخصصی وبینارهاي برگزاري

  اجراي   و  توسعه  -5
  هدفمند   و   گسترده

  فرصت   طرح
  هیات   اعضا   مطالعاتی

  و   هادانشگاه  علمی
   پژوهشی موسسات

  و   جامعه  در  گردستان  دانشگاه   علمی  هیات  اعضاي  مطالعاتی  فرصت  اجراي  دستورالعمل  تدوین  -1
  صنعت

 دانشگاه  سایت در صنعت و جامعه در  مطالعاتی فرصت تصویب مراحل  نمودار بارگذاري و تهیه -2
   صنعت و جامعه در مطالعاتی  فرصت به  علمی هیات اعضاي از نفر چهار اعزام -3
   علمی  هیات اعضاي از نفر یک براي  علمی فرصت  ماه 6 تمدید -4

  و   تعادل   ایجاد  - 6
 بین  تناسب
 آموزشی  هاي فعالیت

  ء اعضا  پژوهشی   و
 علمی  هیات

 فناورانه  و کاربردي طرحهاي امتیاز افزایش  و پژوهشی امتیازهاي نامه آئین بازنگري -1

 بازنگري  -7
 موجود  هاينامهآئین

 مختلف  هايحوزه   در
  تسهیل   راستاي  در

  با   دانشگاه  ارتباط
   صنعت و جامعه

 قرارداد  انعقاد  فرایند  در  تسهیل  رویکرد  با  دانشگاهی  برون  پژوهشی  طرحهاي  نامه  آئین  بازنگري  -1
 حساب  تسویه و
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  و   مدیریت  هبودب  -8

  هاي پروژه   کنترل
  با   ارتباط  پژوهشی

  پایش   و  صنعت
 ها آن  مستمر

 دست  در  تحقیقاتی  طرح  120  پایش  و  پژوهشی  طرحهاي  انجام  روند  بر  نظارت  کارگروه  تشکیل  -1
 حضور  با  طرحها  مشکالت  و  مسایل  بررسی  طرحها،  یشرفت  میزان  از  ماهه  3  گیري  گزارش  اجرا،

  ذینفع واحدهاي نمایندگان و ناظران

 شناسیآسیب  -9
  مسائل   و  مشکالت
 قراردادهاي  حقوقی
 صنعت  با  ارتباط

  تدوین   و  هادانشگاه
  مناسب   هايروش
  تسهیل   جهت

   هاهمکاري

   حساب مفاصا  دریافت  براي حقوقی فرایند تسهیل جهت در اجتماعی  تامین سازمان با همکاري -1
 

 

ها و  وزارتخانه ، یها و موسسات پژوهشدانشگاه  يمناسب برا  يهامشوق  نی . تدو2راهبرد 
 یی اجرا  يهادستگاه 

 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  حمایت   و  تقدیر  -10

  هاي طرح   از  مستمر
  و   کاربردي  برگزیده
  نیازهاي   با  مرتبط

 و  ايمنطقه  ملی، 
 استانی

 صنعت با  داد قرار داراي برگزیده هاي نامه پایا  و هاي طرح مجریان از تقدیر-1

 اختصاص  -11
  مناسب   هايمشوق 

 تاهی  ءاعضا  براي
  حل   در  فعال  علمی
  ملی،   هاي چالش
   استانی  و ايمنطقه 

  صنعت   حوزه  چالشهاي  حل  در  فعال   اساتید  به  تومان  میلیون  50  سقف  تا  فناوري  گرنت  اعطاي  -1
 مورد  8 تعداد به
 طرحها  مجریان هايآزمایشگاه به صنعت حوزه طرحهاي از شده  کسر باالسري بازگشت -2
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  ساختار   تقویت  -12

  با   ارتباط  دفاتر 
  و   ها دانشگاه  صنعت

  و   پژوهشی  موسسات
  بینیپیش
  مناسب   هايق مشو 

  گسترش   جهت
  افزایش   و   هاهمکاري
  اجراي   کیفیت

   ها طرح 

  و  شغلی  هدایت  دفتر  اندازي  راه  جهت  ايحرفه   و  فنی  آموزش  سازمان  با   نامه  تفاهم  انعقاد  -1
 تخصصی  کاریابی

  طرحهاي   اجراي  کیفیت  بر  نظازت  و مشاوره جهت  صنعت  با  مرتبط  تخصصی  هاي   کمیته  ایجاد   -2
  پژوهشی 

  بینی پیش  -13
  مناسب   هايمشوق 

  صنایع،   صاحبان  براي
  و   ها وزارتخانه 

  اجرایی،   هايدستگاه
 و  خصوصی  بخش

  دانش   هاي  شرکت
  راستاي   در  بنیان

 با  بیشتر  ارتباط
 مراکز  و  هادانشگاه

   علمی

   صنعت و  جامعه با  ارتباط تخصصی شوراهاي در دانشگاهی  خارج خبره افراد شرکت -1
 صنعت و جامعه با  ارتباط حوزه در فعال دولتی غیر  و دولتی  حامیان از تقدیر -2

 

 در جهت حل مسائل جامعه و صنعت  یلیتکم  التیتحص يهانامه  انی. هدفمند نمودن پا3راهبرد 
 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 

 محور  تقاضا   -14
  پایان   نمودن

 تحصیالت  هاي نامه
  طریق   از  تکمیلی

  هاي ستاپ   اندازيراه
 تخصصی

  محور تقاضا  ها  نامه پایان 15براي ارگانهاي و سازمانها از مالی  حمایت دریافت -1

  هاي مشوق   ارائه  -15
 و  اساتید  براي  الزم

  مجري   دانشجویان
  تقاضا   هاينامهپایان
 محور 

 محور تقاضا  هاي نامه پایان امتیاز افزایش رویکرد  با  پژوهشی گرنت امتیازات نامه آئین بازبینی  -1
 محور تقاضا هاي  نامه پایان مجري دانشجویان و  اساتید تشویق و  تقدیر -2
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  گرفتن   نظر  در  -16

 براي  ویژه  امتیاز
 موضوعات

  مرتبط   هاينامهپایان
 کشور   نیازهاي با

 محور تقاضا  هاي نامه پایان امتیاز افزایش رویکرد  با  پژوهشی گرنت امتیازات نامه آئین بازبینی  -1
 محور تقاضا هاي  نامه پایان مجري دانشجویان و  اساتید تشویق و  تقدیر -2

 

  يازهایآموختگان متناسب با نو دانش  انیدانشجو يو توانمند یافزائ. ارتقاء مهارت 4راهبرد 
 هاآموختگان دانشگاه دانش يریپذتوسعه اشتغال  ي صنعت و جامعه در راستا

 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
 توسعه،  -17

  پایش   و  ساماندهی
  هاي دوره   مستمر
 افزایی  مهارت

 دانشجویان
 بر  آموختگانودانش
 بازار  نیازهاي  اساس

  ملی،   سطح  در  کار
  با   استانی  و  ايمنطقه 

  ها وزارتخانه   همکاري
  هاي دستگاه  و

 اجرایی 

  دوره  برگزاري  براي  دولتی  و  خصوصی  بخش   تولید  واحدهاي   سازمانها،  با   نامه  تفاهم  7  انعقاد   -1
 دانشجویان  افزایی مهارت و کارآموزي هاي

 مجازي  صورت به  دانشگاه در کارآفرینی  و افزایی مهارت دوره مورد 100 برگزاري -2

  و   ساماندهی   -18
 و  کیفیت  افزایش

  هاي دوره  وريبهره
 کارآموزي

 دانشجویان 

  استراحت   مناسب  محل  و  کامپیوتر  به  کشاورزي  دانشکده  دامپروري  و  کشاورزي  مزارع  تجهیز  -1
 کارآموز  دانشجویان براي

 کردستان استان اي حرفه و فنی  کل اداره با  همکاري  نامه  تفاهم انعقاد  -2
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
 همکاري  جلب  -19

 حمایت  و
  و   ها وزارتخانه 

  اجرایی،   هايدستگاه
  بخش   هايتشکل

  نهادهاي   و  خصوصی
  ارائه   براي  مرتبط

  هاي مشوق   امتیازات،
 به  مناسب

 و  دانشجویان
 آموختگاندانش

 در  کنندهشرکت
  هايدوره

 افزاییمهارت

 اجتماعی  رفاه و  کار تعاون،   کل اداره همکاري  با  تعاون توسعه  نوآوري مرکز اندازي راه -1
 دانشگاه نوآوري مجتمع اندازي راه جهت جمهوري ریاست علمی معاونت  با نامه  تفاهم انعقاد  -2

 مستمر  پایش   -20
 اشتغال  وضعیت

 آموختگاندانش
 توسعه  و   دانشگاهی 
  با   مشترك  همکاري

 در  آموختگاندانش
  بهبود   جهت

  و   ها فعالیت
  ها دانشگاه  هايبرنامه

 پژوهشی  موسسات و

   کردستان دانشگاه التحصیالن فارغ انجمن اساسنامه تهیه -1
 موسس هیات  توسط اساسنامه تصویب -2
 قانونی  مرتجع طریق از اساسنامه ثبت پیگیري -3
 آموختگان دانش  اشتغال پایش  -4
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
 همکاري  توسعه  -21

  ساختارهاي
  با   ايحرفه   صالحیت
  و   هادانشگاه

  و   پژوهشی  موسسات
  استقرار   در  همکاري

 صالحیت  نظام
  کشوري   ايحرفه 
   کشور

  تعاون،   کل   اداره  اي،   حرفه  و  فنی   کل   اداره  استانداري،  تخصصی کارگروههاي   در  فعال  مشارکت-1
  و فنی  عالی شوراي اجتماعی رفاه و  کار کشاورزي،  جهاد سازمان استان، برق  نیروي توزیع شرکت
 فاضالب  و آب کل ادره اي، منطقه آب کل اداره بازرگانی،  اتاق اي،حرفه 

 

 

بازار کار و   يازهایبه ن ییگوآموختگان در پاسخ جهت حضور موثر دانش  یسازمانده. 5راهبرد 
 ي وربهبود بهره 

 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
 فناوري  توسعه  -22

  در   وريبهره  ارتقاء  و
  طریق   از  صنعت
  هاي دوره  اجراي

 جذب  و  پسادکتري
 صنعت  در محقین

 کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حمایت  با دکتري  پسا قرارداد چهار انعقاد  -1
 نخبگان  ملی   بنیاد مشارکت با  دکتري پسا  قرارداد یک انعقاد  -2
  دکتري  پسا پذیرش قرارداد 20 انعقاد  -3
 

  و   ساماندهی   -23
 ساختارهاي  توسعه
  و   شغلی   هدایت
 در  تخصصی  کاریابی
 ها دانشگاه

   نیرو کننده درخواست صنعتی شرکتهاي به توانمند و نخبه دانشجویان از نفر 12 معرفی -1

 ریزي  برنامه  -24
  و   ها   دانشگاه  منسجم

  پژوهشی   موسسات
  فرصت   توسعه  جهت
 براي  مناسب  هاي

 دانشجویان  آشنایی
  واقعی   هاي  محیط  با

  (بازدیدهاي   کار
  کاربینی،   تخصصی،
 و...)  کارورزي

 جذب  براي  مراکز  این  نظر  جلب  و   استان  صنعتی  هاي  کارخانه  و   شرکتها  از  بازدید  مورد  10  -1
 افزایی  مهارت و کارآموزي هايدوره گذراندن براي دانشجویان

  کارورزي درس گذراندن براي کشاورزي  و صنعتی مراکز به دانشجویان معرفی -2
   دانشگاه نوآوري مرکز در  دهنده شتاب یک اسقرار -3
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 دستاوردها  ج یو ترو  يمستندساز ، ییشناسا ، يساز. فرهنگ 6راهبرد  
 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 

  شناسایی،   -25
 و  مستندسازي

  و   دستاوردها   انتشار
  ویژه   هاي توانمندي 

  علمی   هايزمینه   در
  صورت   به  فناوري  و

   مستمر

 دانشگاه  و  ها دانشکده  وبسایت در شاخص فناوري و پژوهشی  بروندادهاي رسانی  اطالع -1
 محوریت با  هایی برنامه برگزاري جهت استان مرکز سیماي و  صدا ظرفیت از استفاده -2

 فناوري و  پژوهش
  و دانشجویان و اساتید  پژوهشی فعالیتهاي از تلویزیونی و تصویري شنیداري، مستندات تهیه -3

 اجتماعی  هاي شبکه و دانشگاه   سایت در آنها انتشار
   پژوهشی هاي یافته کاربست کمیته اندازي راه -4

  و   شناسایی  -26
  ساالنه   معرفی 

  برگزیده   هايطرح 
  و   هادانشگاه

  پژوهشی   موسسات
 رفع  راستاي  در

 کشور نیازهاي

 وزارتخانه و استان اجرایی مراکز به  دانشگاه شاخص کاربردي طرحهاي معرفی -1
 فناوري  و کاربردي برگزیده طرحهاي ارائه و  پژوهش هفته سالیانه نمایشگاههاي در شرکت -2

 ریزيبرنامه  -27
  و   هادانشگاه

  پژوهشی   موسسات
  دهی شکل  جهت  در

 نیاز  مورد  اکوسیستم
 با  ارتباط  منظور  به

 صنعت  و جامعه

  یک   تدوین  در  دانشگاهی  غیر  نخبگان  نظرات  از  استفاده  بمنظور  دانشگاه  حامیان  بنیاد  تشکیل  -1
  کردستان دانشگاه   در کاربردي پژوهشهاي انجام براي  مدت بلند استراتژي

 دانشگاه  در رشد و نوآوري آفرینی، کار مراکز  افزایی هم -2

  استفاده   -28
 از  موثر  و  مناسب
  هايظرفیت

  فضاي   و  ايرسانه
  جهت   در  مجازي
  عمومی   رسانیاطالع
  ها، فرصت  ها،طرح 

  ها   توانمندي  آمارها، 
 ...  و

   صنعت و جامعه با ارتباط دفتر سایت تکمیل و بازطراحی -1
   اجتماعی هاي شبکه در مختلف  هايصفحه  و  هاکانال  ایجاد -2
 دانشگاه  وبسایت طریق از دانشگاه  هاي  دستاورد  و  توانمندیها اخبار، آمارها،  روزانه نشر -3
  و  دانشجویان  و  اساتید  پژوهشی  فعالیتهاي  از  تلویزیونی  و  تصویري  شنیداري،  مستندات  تهیه  -4

   اجتماعی  هاي شبکه و دانشگاه   سایت در آنها انتشار
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 يهاها و دستگاه امکانات وزارتخانه  ارات، یاخت ها، ت ی از ظرف يریگو بهره  یی. شناسا7راهبرد 
 مشترك  يهاي و توسعه همکار  لی در جهت تسه ییاجرا 

 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  ایجاد  -29

  و  تحقیق  واحدهاي
  با  مشترك  توسعه
  و   هاشرکت
  اجرایی  هايدستگاه

  و   هادانشگاه  در
  و  پژوهشی  موسسات

 کشور فناوري

 اجرایی  دستگاههاي و شرکتها توسعه و تحقیق واحدهاي در  علمی  هیات  اعضاي مشارکت -1
 و تحقیق  واحدهاي استقرار  منظور  به اجرایی دستگاههاي و  شرکتها مشارکت  و جلب -2

   دانشگاه  در آنها توسعه

  ایجاد  -30
  و   سازوکارها

 اجرایی   هايروش
 حضور   براي  مناسب
  و   هادانشگاه

  پژوهشی  موسسات
  هاي  فعالیت  در

  فناوري،  توسعه
   ها   همناقص  و  هاپروژه

  195963  شماره  نامه  مجوز  اساس  بر  ايمشاوره  و   پژوهشی  طرحهاي  هاي  مناقصه  در  شرکت  -1
 عتف  وزارت 4/8/98 نامه تاریخ

 اجراي   و  تدوین  -31
  مناسب  هايبرنامه
 اجراي   جهت
  کاربردي  هايپروژه
 توسط   المللیبین

  و   هادانشگاه
   پژوهشی موسسات

  علوم  انسانی،   علوم  مهندسی،  کشاورزي،  هايحوزه  در  المللی  بین  پروژه  11  قرارداد  انعقاد   -1 
 معماري  و هنر  و طبیعی  منابع  پایه،

 المللی بین دانشگاه و  پژوهشی مراکز 22 با  همکاري  نامه  تفاهم انعقاد  -2

  گیريبهره  -32
  ها دانشگاه  حداکثري

  پژوهشی   موسسات  و
  از  فناوري  و

  و   هازیرساخت 
  هاي  توانمندي

 براي   موجود
 توسعه   در  مشارکت

  منابع جذب و کشور
   پژوهشی  مالی 

 آزمایشگاهی  پیشرفته تجهیزات خرید براي عتف وزارت از  توجه قابل مالی   حمایت جذب -1
  از   حمایت  جهت  جمهوري  ریاست  علمی  معاونت  از  مالی  حمایت  تومان  میلیارد  5/3  جذب  -2

   رشد مرکز شرکتهاي
   نوآوري مجتمع احداث جهت جمهوري ریاست علمی  معاونت از تومان  میلیارد 5/8 جذب -3
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 1399  سال  در  شده  انجام هاي  فعالیت اقدامات 
  تدوین  -33

  اجرایی  هايبرنامه
  افزایش  راستاي  در

  با  مشترك  همکاري
  در  صنعت  و   جامعه
 مختلف   سطوح

  و   هادانشگاه
  و   پژوهشی  موسسات

 فناوري

 روستایی  توسعه کلینیک اندازي راه -1
 تعیین   در  جامعه  خبرگان  همکاري   منظور  به  کردستان  دانشگاه  حامیان  بنیاد  اندازي  راه  -2

 منطقه پژوهشی اولویتهاي
 هاي   تجربه  ظرفیت  از  استفاده  منظور  به  کردستان  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  انجمن  تاسیس  -3

 دانشگاه  پژوهشی هاي برنامه در التحصیالن فارغ

 اجراي   و  تدوین-  34
  مناسب  هايبرنامه
 از   استفاده  براي

  کارشناسان  تجارب
 متخصصان   و

  در  اجرایی  و   صنعتی
  و   علمی  هاي فعالیت

  ها دانشگاه  پژوهشی
 پژوهشی   موسسات  و

  مشاور  عنوان  به جامعه  و  صنعت  خبرگان  از  استفاده   در  علمی هیات  اعضاي  ترغیب  و  تشویق  -1
 تحقیقاتی طرحهاي و دانشجویی هاي نامه پایان در

 

  

 

نقش   يفای جهت ا ي و فناور  یپژوهش  ، یدر مراکز آموزش  ينوآور ندیکردن فرا نهینهاد -8راهبرد 
 انیبموثرتر در توسعه اقتصاد دانش

 99فعالیت انجام شده در سال   اقدامات 

  و  سمینارها  برگزاري  -35
  با   مرتبط  وبینارهاي

  در  نوین  رویکردهاي
 اشتغالزایی

 وبینار شامل:  12برگزاري 
وبینار علوم دامی و بازار کار،    -2هاي تعاونی،  آشنایی با امکانات و مزایاي ایجاد شرکت  -1 
وبینار   -5وبینار پرورش زنبور عسل،    -4هاي خورشیدي،  وبینار درآمدزایی از طریق پنل  -3

  - 7هاي دانشجویی دانشگاه،  نشریات و کانون  - 6ها،  خدمات متقابل مرکز نوآوري با انجمن 
وبینار صنعت    -8المللی براي مشتریان خارجی،  تخصصی در حوزه فریلنسینگ بین  وبینار

هاي جدید فراروي کارآفرینان در زمانه  وبینار چالش  -9گردشگري و توریسم در زمان کرونا،  
 وبینار پذیرش نوآوري در جوامع محلی،   -11پردازي، وبینار فراتر از ایده -10کرونا، 
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 99فعالیت انجام شده در سال   اقدامات 

  و   رویدادها   برگزاري  - 36
  و  پردازيایده  مسابقات
 نوآوري 

اشتغال  -1 ملی  رویداد  برگزاري  در  براي  مشارکت  زایی  اشتغال  با هدف  برکت  کاك  زایی 
 مرزنشینان و رفع مشل کولبري

 آموزي نوآوري با عنوان بنیانگذار مسابقه فیلم -2

 آموزي نوآوري با عنوان متفاوت بیندیشیدمسابقه کتاب -3

  هايدوره  برگزاري  -37
  و  نوآوري  خالقیت،  آموزشی

 توانمندسازي 

 مدرسه تابستانی تربیت مربی خالقیت با همکاري بنیاد نخبگان استان -1

ظام  ن  ،نکات اجرایی در نماسازي،  اجراي ساختمانهاي فوالديهاي مختلف  برگزاري دوره  -2
  فناوريهاي مصالح و، پایدارمعماري ، اجراي ساختمانهاي بتن، تأسیسات برقی، برنامه ریزي

ویژه  استانداردها،  بتنهاي  بکارگیري  صنعتی،  تولید  بتنی،  روشهاي  ساختمانهاي  ،  اجراي 
معماري زمینه  ،  اصول و مبانی طراحی، نماسازي،  کات اجرایی در نماسازير، نروشهاي تعمی

یر الزم در تداب، بتن ویژه، قالب بندي، گوبرداري اجرا،  HSE،  سیستم هاي مقاوم فلزيا،  گر
روشهاي  ،  ضوابط طراحی ساختمانهاي،  تأسیسات بهداشتی، تاسیسات مکانیکی،  صرفه جوئی

سرماییاجرا،  ساخت،   برقی،  تأسیسات گرمایی،  تاسیسات  گودبرداري،  ،  الزامات هماهنگی، 
، شرح وظایف پیمانکار، اصول حرفه اي، مسائل  مبانی گودبرداري،  مصالح و فناوریهاي نوین

بناهاي فرسوده، پی هاي سطحی، سازه هاي فوالدي، قالب بندي  اولیه کارگا هی، تخریب 
سازه هاي بتن مسلح، چیلر، مصالح بنایی، مصالح ساختمانی، تاسیسات مکانیکی، بازرسی  

 ، تولید صنعتیبهینه سازي و صرفه جوئی، قالب بندي برق، بازرسی گاز، 

ف پیمانکار، مسائل اولیه کارگاهی،  د، شرح وظایروشهاي تهویه گرم و سرتعمیر و مرمت،    -3
تخریب بناهاي فرسوده، پی هاي سطحی، سازه هاي فوالدي، سازه هاي بتن مسلح، تاسیسات  

با همکاري سازمان نظام    روشهاي اجرا و کنترلمکانیکی، مصالح بنایی، مصالح ساختمانی،  
 مهندسی استان

  پژوهش   يفضاها  توسعه  -38
 دانشگاه  ازیموردن  يفناور و

 مرکز رشد در دانشکده مهندسی   یدجد اندازي ساختمانراه -1
 اندازي پردیس علم و فناوري دانشگاه با همکاري پارك علم و فناوري استانپیگیري راه -2
از ساختمان در حال ساخت آزمایشگاه    -3 به منظور اختصاص یک طبقه  پیگیري جدي 

 مرکزي دانشگاه به مرکز رشد 

اندازي مجتمع  مه با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به منظور راه نا عقد تفاهم  -4
 هاي دانشگاه اندازي یک مرکز نوآوري در هریک از دانشکدهنوآوري دانشگاه و راه

  - یعلم  يهاشرکت  جادیا  -39
  يبرا  انبنیدانش   ياقتصاد

 قات یتحق  جینتا  شدن  يتجار
 ی دانشگاه

   4واحد به  2از  بنیان مستقر در مرکزدانشافزایش تعداد واحدهاي  -1
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 99فعالیت انجام شده در سال   اقدامات 

 رشد   مرکز  تیتقو  -40
  ياندازراه  و  دانشگاه 
  در  انیبندانش  يهاشرکت
  ياعضا  تیمحور  با   دانشگاه

 یعلمئتیه

 مشاروه و منتورینگ واحدهاي مستقر در مرکز رشد -1
 رشد  هسته فناور جدید براي مرحله پیش  12جذب تعداد  -2
 رشد  واحد فناور جدید براي مرحله  6جذب  -3
 مربوط به اعضاء هیئت علمی  پژوهشی فناورانه  طرح 7جذب  -4

استفاده از ظرفیت آیین نامه گرنت فناوري وزارت علوم و تلفیق آن با آیین نامه گرنت    -5
 فناوري دانشگاه 

  ارتباط  توسعه  و  برقراري  -41
  و   مراکز  با  دانشگاه   سازنده
  صنعتی  و   یدولت  يهاسازمان
 منطقه 

جلسه منظم با واحدهاي صنعتی در سطح استان کردستان به منظور   12برگزاري تعداد    -1
 شناسایی نیازهاي فناورانه آنها 

 هاي مشتركهمکاري با دانشگاه علوم پزشکی براي جذب ایده -2
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 کردستان   دانشگاه حامیان بنیاد

 کردستان دانشگاه  حامیان بنیاد اساسنامه
  تصویب  و  تایید   مورد  متعدد  جلسات  برگزاري   طی   که کردستان  دانشگاه حامیان  بنیاد   اساسنامه  تدوین   و  تهیه

  مستلزم   ضوابط   طبق  دانشگاه  حامیان   بنیاد   قانونی   ثبت  جهت  در   الزم  اقدامات  گرفت.  قرار   مؤسس  هیات  اعضاي

  اجتماعی  امور  مدیریت  به  مستندات  و  نامه  ارسال  و   کشور   وزارت  سمن   سامانه  در  ثبت  مسیر   دو   طی
  اخذ   جهت  مستمر  پیگیریهاي  است.  گردیده  انجام  اداري  مراحل  تکمیل  جهت  کردستان  استان  استانداري

 .دارد ادامه  جدیت با الذکر  فوق مسیرهاي  از  اداري مراحل  طی و  نتیجه 

  هسته   تشکیل   براي   استان  از   خارج   و   استان  سطح   در  نیکوکاران   و   خیرین  با  اولیه  ارتباطات  و   شناسائی  مقدمات
  ولی   گرفت  انجام   1399  ماه   اردیبهشت  در  کردستان  دانشگاه  حامیان   بنیاد   عمومی  مجمع  برگزاري   و   بنیاد   اولیه 

  اطالعات  سازي  آماده  .است   کرده  مختل   را  زمینه   این  در  بنیاد  فعالیت  درصد   صد   کرونا  ویروس   شیوع   متاسفانه
  دانشگاه  حامیان  بنیاد  در  عضویت  کاندیداي  افراد  به   کردستان  دانشگاه  معرفی   کتابچه   تهیه   جهت  نیاز  مورد
  صفحه  ایجاد  و  سابق  در  دانشگاه  خیرین  زندگینامه   و   حال  شرح   است.   شده  اماده   1399  سال  در   چاپ  جهت
  کمک   کردستان  دانشگاه  به  قبل  سنوات  در  که  خیرینی  از  شایسته  تجلیل  جهت  در  دانشگاه،  حامیان  ویژه  وزین
 هماهنگیها   برخی  انجام  .است  شده   درج  دانشگاه  سایت  در  نیکوکاران  و  خیرین  سایر  و  نظر  جلب  براي   اند   کرده 

  در   کردنشین   مناطق  سایر  و   کردستان   استان  مختلف  شهرهاي  معتمدین  از  کارآمد   هاي  تیم   تشکیل  جهت  در
  اهم   . است  انجام   حال  در   جدیت  با   کشور   خارج  و   داخل  در   نیکوکاران   و   خیرین   جذب  و   معرفی   جهت  اول   گام

 است.   زیر  شرح  به  است گرفته  انجام مدت این  در  که فعالیتهایی

 وزیري   صادق خان یحیی آقاي جناب زندگینامه درج  •
 کردستان  دانشگاه نام  به ژار  هه ماموستا مرحوم   آثار چاپ مجوز   معنوي امتیاز اخذ  •
 احمدي معصومه  بانو  زندگینامه درج  •
  کالم   زیبا  دکتر  کتابخانه  از  علمی  معتبر   اسناد  و  فارسی   و  انگلیسی  کتاب  جلد   1000  حدود   انتقال •

 کردستان  دانشگاه کتابخانه  به  آن  تحویل  و  تهران  دانشگاه استاد
 کردستان  دانشگاه حامیان  صفحه در   زیباکالم دکتر   زندگینامه درج   و  تهیه •
  به   آن   تحویل   و   تهران   در   وطنخواه   دکتر   کتابخانه  از   فارسی  و   خارجی  کتاب  جلد   1150  حدود   انتقال •

 کردستان دانشگاه  کتابخانه
 کردستان  دانشگاه حامیان  صفحه در  وطنخواه دکتر   زندگینامه درج   و  تهیه •
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 اجتماعی  عدالت
 انشگاهد  تبدیل   و   اجتماعی  عدالت  ایجاد   براي   دانشگاه  جدي   تالش   نشانگر  کردستان  دانشگاه  حامیان   بنیاد

  جامعه   نخبگان   از  کردستان  دانشگاه  حامیان   بنیاد   افتخاري  اعضاي   است.  محور   جامعه  دانشگاه  یک   به   کردستان
  این   بر  بنیاد   این   فلسفه  اند.شده   انتخاب  کردنشین   مختلف   مناطق  همه   از   و  اجتماعی  طبقات   و   اقشار  همه   و

 توسط   و   مطرح  بنیاد  اعضاي  توسط   کردستان  مختلف  مناطق  مشکالت   و  مسائل  که   است  گرفته  قرار  اساس 
  متعهد   را  خود   محور   جامعه   دانشگاه  یک   عنوان   به   کردستان   دانشگاه  شود.   بندي  اولویت   و   بنديدسته   دانشگاه

  عدالت  ایجاد  براي  کردنشین  مناطق  دار  اولویت  مشکالت  حل  بر   را  خود  پژوهشی  و   آموزشی  سیاستهاي  داند می 
  شود.  هزینه   بنیاد   مستقیم  نظارت  با  خیرین  و  دانشگاه  حامیان  کمکهاي  همچنین  نماید.  منطبق  اجتماعی
  که   کسانی   نام   به   دانشگاه  در   را   مکانهایی  بنیاد   پیشنهاد  به   و   خود   استراتژیک   برنامه  اساس   بر   کردستان  دانشگاه

  ....شده  و  بهداشتی  هنري،  اقتصادي،  فرهنگی،  توسعه  سبب  جامعه  در  یا  و  کرده  کمک   را  دانشگاه  نحوي  هر  به
  نظرات   دانشگاه  همچنین  گردد.   ترویج  جامعه  در  الگوسازي   و  سپاسگزاري  فرهنگ  تا  نماید می  نامگذاري  اند 

  نقش   کردستان  دانشگاه  تا  دهد می   قرار  توجه   مورد  جد   به  خود  پژوهشی  و   آموزشی  هايبرنامه   در  را  بنیاد  اعضاي
  به   کردستان  در   اجتماعی  عدالت  ایجاد   و   جامعه   مشکالت  حل   در   محور   جامعه   دانشگاه  یک  عنوان  به  را   خود

 نماید. ایفا  خوبی

 1399  دانشگاه  انیحام   ادیبن  ی دوره مجمع عموم   نی اول  ي افتخار ياعضا  - 1جدول

 تعداد  شهرستان  تعداد  شهرستان 
 15 روانسر  30 اشنویه 

 35 سردشت  27 بانه
 38 سقز  37 بوکان
 50 سنندج  12 بیجار
 26 قروه  19 پاوه 

 7 کامیاران 18   پیرانشهر
 35 مریوان  30 جوانرود 
 44 مهاباد  21 دهگالن 
 7 نودشه  27 دیواندره 
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 کردستان دانشگاه  حامیان بنیاد مؤسس هیات اعضاي 

   
 دکتر اسعد اردالن 

دانشگاه و بازنشسته وزارت  مدرس 
 امورخارجه 

 دکتر عبداهللا سلیمی 
 استاد دانشگاه کردستان 

 دکتر بهرام نصرالهی زاده 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان  

 کردستان 

   
 دکتر رحمت صادقی 

 استاد دانشگاه کردستان 
 دکتر جهانشیر امینی 

 دانشیار دانشگاه کردستان 
 آقاي برهان مندمی

 عامل گروه غرب دانهمدیر 

   
 مهندس سید طاهر حسینی 
 مدرس دانشگاه کردستان 

 دکتر خالد سعیدي 
 استاد دانشگاه کردستان 

 دکتر امیر رشیدي 
 استاد دانشگاه کردستان 
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 نمونه اي از کارت تبریک ارسال شده براي اعضاي افتخاري بنیاد حامیان 
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 کردستان دانشگاه  آموختگان دانش انجمن
  به   دانشگاه  اطالعاتی  منابع  از   کنون  تا  دانشگاه  تاسیس  ابتداي  از  آموختگان  دانش  کامل  لیست  آوري  جمع

  واستخراج  سنجش  تمهیدات  و  فعالیتها برخی   انجام است.   شده   استخراج   تحصیلی   سال   و  مقطع   رشته،   تفکیک 
  متاسفانه  دانشگاه  آموختگاندانش   انجمن  تشکیل   براي  اطالعاتی   بانک   تشکیل  جهت  آموختگان  دانش  اطالعات

  مجمع   تشکیل  و   آموختگی  دانش  کارت  صدور  براي   الزم  هماهنگیهاي  ایجاد  عدم  سبب   کرونا  ویروس   شیوع   با
  شده  آماده  عمومی  مجمع  اولین  در  تصویب  براي  انجمن اساسنامه  نویس  پیش .شد  99 بهار در   انجمن  عمومی

  متمرکز   1394  سال  در  دانشگاه  التحصیالن   فارغ  اشتغال  رصد   بر  شبکه   فعالیت   حاضر  درحال  همچنین  است.
 است. شرح  به  کردستان دانشگاه  آموختگان دانش انجمن مصوب اساسنامه باشد.می 

 کردستان  دانشگاه  آموختگان دانش مؤسس هیات  اعضاي

   
 دکتر رحمت صادقی 

 استاد دانشگاه کردستان 
 دکتر حبیب سلیمانی

 کردستان استادیار دانشگاه 
 دکتر شیوا مفاخري 

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي

 
 

  

 دکتر ذکریا بزدوده
 استادیار دانشگاه کردستان 

 مهندس لیال محمدي 
 خانه دار 

 دکتر سیروس امیري 
 استادیار دانشگاه کردستان 
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 99 سال  در کردستان دانشگاه در شده برگزار  تخصصی بینارهايو و هاسخنرانی خالصه

 دانشکده
 بینار و  و   سخنرانی

 جمع
 المللی   بین ملی دانشگاه   داخلی

 28 8 4 16 طبیعی  منابع
 41 4 21 16 کشاورزي

 69 9 26 34 اجتماعی  و انسانی  علوم
 21 4 4 13 ادبیات  و زبان

 71 8 4 59 مهندسی 
 58 6 9 43 پایه علوم
 26 5 1 20 معماري  و هنر

 314 44 69 201 جمع
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  سال   پژوهشی  يرویدادها  در   کننده  شرکت  خارجی  پژوهشگران   و  اساتید   لیست

1399 
 تاریخ رویداد  عنوان خانوادگی  نام  و   نام علمی   مرکز  دانشگاه/ ردیف 

 آلمان LKT شرکت 1

 کریستین پروفسور -1
  واحدهاي (مدیر کوردس

 شرکت مقیاس بزرگ تصفیه
LKT7 (آلمان 

 نوروزي  ساناز مهندس –2
  وبینارهاي برگزاري (مدیر

 شرکت مترجم  و المللی بین
LKT (آلمان 

 تصفیه فناوري انتقال
  مجدد استفاده و  فاضالب

 کشاورزي اراضی آبیاري در
 باغات  و

21/7/99 

  دانشگاه و کردستان  دانشگاه 2
 سلیمانیه 

 برزنجی صباح دکتر
 سلیمانیه 

 

  شریعت مقاصد علم نقش
 حکم استنباط در

  الشریعه مقاصد  علم دور (
 الحکم)  استنباط فی

27/6/99 

  دانشگاه و کردستان  دانشگاه 3
 سلیمانیه 

  دکتر رسول، مصطفی دکتر
  ریباز دکتر  عبدالکریم، دانا

 پیمان دکتر خدر، رسول
  اوات دکتر احمد، رمضان

 حاجی عمر

  و قراردادها تیوضع لیتحل
 وعیش اثر بر تعهدات

 فورس تحقق : کرونا يماریب
 حرج وعسر  جادیا ا ی ماژور

24/12/99 

4 
  انشگاهد و کردستان  دانشگاه
  و  سلیمانیه تکنیک پلی

 حلبچه دانشگاه

  عزیز،  عبدالکریم رزگار دکتر
  دکتر توفیق، محمد آکو دکتر

 سیروان دکتر عمر،  هاشم
 احمد  حامد

 30/7/99 اجتماعی  طرد و  کرونا

5 
  دانشگاه و کردستان  دانشگاه
  و  سلیمانیه تکنیک پلی

 حلبچه دانشگاه

  احمد، حامد سیروان دکتر
  الدین نجم اسماعیل دکتر
 سعید  صالح آرام دکتر ،زنگنه

  و  فرهنگی تاثیرات
  در کرونا ویروس اجتماعی

 کردستان
1/8/99 

6 
  کردستان،  دانشگاههاي

  عالمه و اربیل الدینصالح
 طباطبایی 

  دکتر محمدي، سردار دکتر
 عبداهللا عمر سرتیپ

 در آموزش يها چالش
 ورزش تیریمد

23/12/99 

7 
  دانشگاه کردستان،  دانشگاه

  و  سلیمانیه تکنیک پلی
  حلبچه دانشگاه

  دکتر توفیق، محمد دکتر
 هاشم  دکتر  عبدالکریم، رزگار

  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد
  و ایران در ویروس کرونا

 کردستان استان
1/8/99 

8 
  دانشگاه و کردستان  دانشگاه

 مالزي  دانشگاه   و الدین صالح
 

  البالکی  امین محمد دلدار
 أحمد ابراهیم رجب اربیل،

 مالیزیا  عوض،

 االفتراضی العلمی الملتقی
 المعجمیۀ  حول

 
27/9/99 
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 تاریخ رویداد  عنوان خانوادگی  نام  و   نام علمی   مرکز  دانشگاه/ ردیف 

9 University of Texas at 
Dallas, USA 

Professor Robert J. 
Stern,. 

The Codomain 
backbone of Iran and 

Turkey 
29/9/99 

10 
J. Heyrovsky Institute of 

Physics Chemistry, Czech 
Republic  

Dr. Amit Pawbake 
Raman Spectroscopy 
and its Application in 

Scientific Field 
16/10/99 

11 Liverpool John Moores 
University, UK 

Dr. Kurannen Baaki 
 

An Overview of 
Traditional and Modern 

Methods of 
Construction 

10/9/99 

12 NED University and 
Technology, Pakistan 

Dr.Noman Ahmeh 
Dr.Saeed Ud Din Ahmed 

Mr. Mansoor Raza 
 یدکتر مظفر صراف

 ی نیعالء الد   ایپو دکتر

 یالملل نینشست ب
  ریغ  يسکونتگاه ها یبررس

و پاکستان   رانیا یرسم
تهران و   ي:مطالعه مورد
 یکراچ

27/12/99 

13  Rajiv Hatchandani 
  هاي ساختمان طراحی

 شبیه طریق از کارا انرژي
 سازي

24/3/99 
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  ي رویدادها  در  کننده  شرکت  کشور  از  خارج   ایرانی  پژوهشگران  و  اساتید  لیست

   1399 سال پژوهشی

 ردیف 
 مرکز  دانشگاه/

 علمی 
 تاریخ رویداد  عنوان خانوادگی  نام  و   نام

1 
  یقاتی تحق موسسه

TAXANAMA 
CORP  کانادا 

 5/12/1399 باریزر یالملل نیب  یعلم ناریوب نده ینما نیآرم دکتر

2 
  یقاتی تحق موسسه

TAXANAMA 
CORP  کانادا 

 21/11/1399   تاکسونومی مشترك کارگاه  نده ینما نیآرم دکتر

 سالزبورگ دانشگاه 3
 اتریش)

  صبوري رامین مهندس
  دکتري دانشجوي

  شهري سبز فضاي
 6/12/99 سبز فضاي  مهندسی رشته معرفی

  صنعتی دانشگاه 4
 آلمان) درسدن

 احسان مهندس
 جعفري 

 آب  دکتري دانشجوي

  استفاده منظور به فاضالب تصفیه اصول
 کشاورزي  و آبیاري براي مجدد

 
15/9/99 

5 
University of 

Toronto 
Canada 

Dr. Nima Safaei, 
Senior  IE and Machine Learning 23/9/99 

6 
RMIT university, 

Melbourne, 
Australia 

Dr. Babak Abbasi 
A Path to Research Success -
(Professional/Personal Self-

Development) 
26/9/99 

7 Georgia Institute of 
technology, USA 

Dr. Kamran 
Paynabar 

  هايدانشگاه  در صنایع مهندسی  برنامه
 امریکا

2/10/99 

8 University of New 
Mexico, USA 

Dr.Mohammad 
Jalalpour 

 
Seismic strengthening of concrete 
structures using FRP composites 2/9/99 

9 George Mason 
university, USA. Ako Heidari, PhD  How climate change impacts the global 

water cycle? 21/10/99 

10 University of 
Saskatchewan Ala Bahrami,, PhD . 

The application of satellite gravimetry 
observations for improving 

hydrological water 11 storage estimates 
23/10/99 

11 UNSW University, 
Sydney, Australia Dr. Asso Hamzehei “Translating Creativity Into 

Innovation” 10/10/99 

 آبی  خاك سهند دکتر  12
Probabilistic Graphical Models and 

Their Applications in Computational 
Biology 

6/10/99 

13 Alberta, Canada 
Ph.D. Student, 

Faculty of 
Engineering – Civil. 

 6/10/99 انرژي  به  پسماند تبدیل

14 Rome-Italy زارعی  شاهو دکتر 
Bayesian small area estimation with 
symmetric α-stable distribution of 

random effects 
25/2/99 
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 ردیف 
 مرکز  دانشگاه/

 علمی 
 تاریخ رویداد  عنوان خانوادگی  نام  و   نام

  پالنک  ماکس موسسه 15
 آلمان 

 پور حسن مرتضی دکتر
 امیري 

 9/9/99 آلی  فروئیک  مالتی مواد

 Electromagnetic Waves to Photons 4/9/99 کریمی  ابراهیم اوتاوا  دانشگاه 16

 آشفته  ینافش نوا  دانشگاه 17
  قی طر از صنعت در  آمار کاربرد  با شنایی

 عی مصنو هوش و  ها  داده  علم
15/9/99 

  پالنک  ماکس موسسه 18
 آلمان 

 27/9/99 پروسکایتی  خورشیدي هاي سلول ساجدي  محمد

19 
 مغز تحقیقات موسسه
 ریتا انستیتو -اروپا

 ایتالیا مونتالچینی لوي
 زاده حسن کامبیز دکتر

  هاي بیماري در اکسیداتیو استرس نقش
 اعصاب برنده تحلیل

2/9/99 

20 IMRE University, 
Singapore 

Seyed Morteza 
Hosseini 

Interactive kinetic façade: Improving 
visual comfort based on dynamic 

daylight and occupant's positions by 
2D and 3D shape changes 

16/9/99 

21 
  و کردستان  دانشگاه
  Munster دانشگاه

 آلمان 
 محمدي  صالح دکتر

 توسعه  و ایجاد آنالین نشست اولین
  دانشگاه بین پژوهشی  و علمی هايهمکاري

 آلمان Munster دانشگاه و کردستان
25/9/99 

 

   1399 سال  در پژوهشی رویدادهاي در  کننده  شرکت خارج مقیم ایرانی و  خارجی اساتید

 تعداد اساتید
 26 خارجی

 22 خارخ مقیم ایرانی

  

 1399  سال  در  دانشجویان  کارآموزي   دوره  آمار

 انی دانشجو  کل  تعداد
 کارآموز

  از خارج  در  کارآموز  انیدانشجو
 استان

 داخل  در  کارآموز  انیدانشجو
 استان

 ردیف 

1079 270 809 1 
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 99  سال در  شده برگزار وبینارهاي پوستر از  اينمونه  
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  کردستان   دانشگاه  هايدانشکده  در  شده  برگزار  علمی  وبینارهاي  هاسخنرانی  ستی ل

   1399 سال  در

 1399 سال در ی عیطب منابع دانشکده  شده   برگزار ينارهای وب عنوان

 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

 باریزر یالملل نیب  یعلم ناریوب 1

 اهللا بیحب دکتر
  دکتر ،يمحمد

  ، یشهاب منیه
 نیآرم دکتر
 نده ینما

  یپژوهش گروه
  یطیمح  مطالعات

 بار یزر اچهیدر

  دانشکده
 طبیعی  منابع

5/12/1399 

2 

 نیب زمستانه مدرسه يبرگزار
 عنوان با  یالملل

Environmental 
monitoring and 

Natural Resources: 
Water, Air & Soil 

  اتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

 ی عیطب منابع

 ياکولوژ دانشکده
  ملل  یدوست دانشگاه

 ه یروس

  دانشکده
 ی عیطب منابع

11/11/1399 
 یال

14/11/1399 

3 
  و  ایجغراف یمل کنفرانس نیاول

 یطیمح مخاطرات

  اتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

 ی عیطب منابع
 ی عیطب منابع دانشکده

  دانشکده
 ی عیطب منابع

 

4 
  درك و کیلوژنتیفا  ناریوب

 ی لوژنیفا يها درخت
  سیادر مهندس
 يقادر

  و  یعلم  أتیه ياعضا
  التیتحص انیدانشجو

 یلیتکم

  یعلم انجمن
 التیش گروه

05/09/1399 

5 

  موضوع با نیآنال ناریوب
 حضور با مهاجر»  «پرندگان

  نیفعال و شمندانیاند از یجمع
 ی شناس  پرنده برجسته

 ی زمان  دیوح دکتر
  فعاالن و انیدانشجو
 ست یز طیمح

  یعلم انجمن
  طیمح گروه
 ست یز

27/08/1399 

6 

  منابع  دانشکده مشترك ناریوب
  و کردستان دانشگاه  یعیطب

  یمهندس  علوم دانشکده
  هیمانیسل دانشگاه يکشاورز

 عراق 

  منابع دانشکده
  دانشگاه  یعیطب

  و کردستان
  علوم دانشکده
  یمهندس

  دانشگاه يکشاورز
 عراق  هیمانیسل

  یعیطب منابع دانشکده
  و کردستان  دانشگاه

  علوم دانشکده
 يکشاورز یمهندس

  هیمانیسل دانشگاه
 عراق 

  دانشکده
 ی عیطب منابع

15/08/1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

7 
The First Joint 

Scientific Webinar 
Environmental 

Hazards 

  أتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

 ی عیطب منابع

Faculty of 
Natural 

Resources, 
UOK, Iran 
Faculty of 
Ecology-

RUDN, Russian 
Federative 

  دانشکده
 ی عیطب منابع

24/07/1399 

8 

  ستیز يها بنديرتبه  ناریوب
  دانشکده توسط یطیمح
  ملل  ی دوست دانشگاه ياکولوژ 

 ه یروس

  أتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

  دانشگاه ياکولوژ 
  ملل  یدوست

 ه یروس

 ی عیطب منابع دانشکده
  دانشکده

 04/07/1399 ی عیطب منابع

9 
  "  یالملل نیب گرد زیم

 "هیروس سبز ي هادانشگا

  أتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

  دانشگاه ياکولوژ 
  ملل  یدوست

 ه یروس

 ی عیطب منابع دانشکده
  دانشکده

 03/07/1399 ی عیطب منابع

10 

  دانشکده مشترك زگردیم
  دانشگاه   یعیطب منابع

  علوم دانشکده  و کردستان
  دانشگاه يکشاورز یمهندس

 عراق  هیمانیسل

  أتیه ياعضا
  دانشکده یعلم

  یعیطب منابع
 کردستان  دانشگاه

  یعیطب منابع دانشکده
  و کردستان  دانشگاه

  علوم دانشکده
 يکشاورز یمهندس

  هیمانیسل دانشگاه
 عراق 

  دانشکده
 ی عیطب منابع

30/06/1399 

11 

  دانشگاه مشترك کارگاه 
 یقاتیتحق موسسه  با کردستان

TAXANAMA CORP  
 کانادا

 اهللا بیحب دکتر
  دکتر ،يمحمد
  ،يغبار  حامد
 نیآرم دکتر

  مهندس  و نده ینما
 ي قادر سیادر

  التیتحص انیدانشجو
 یلیتکم

  یعلم انجمن
 التیش گروه

21/11/1399 

12 
  يوهایسنار و  کرونا يریگ همه

 ی عیطب منابع تیریمد
  یول احمد دکتر

 پور
 16/10/1399 ي جنگلدار ی عیطب منابع دانشکده

13 
  دیکوو  و وحش اتیح تجارت

19 
  يغفار  هیهان دکتر

  طیمح گروه
 ست یز

16/10/1399 

14 
 حوزه در  پژوهش يها چالش

 ی عیطب منابع
  دیحم دیس دکتر

 ی صادق  رضا
 ی عیطب منابع دانشکده

  ی مهندس گروه
 عت یطب

17/09/1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

15 

  کاه با   پرشده  یسفال ي ها بلوك
  مصالح بعنوان فشرده

  طیمح با همخوان یساختمان
 ست یز

 ی عیطب منابع دانشکده يسور بابک دکتر
  طیمح گروه
 ست یز

22/09/1399 

16 

 ستمیاکوس يایاح دهه
)2030-2021( 

UN Decade on 
Ecosystem Restoration 

 ی عیطب منابع دانشکده فرزام محمد دکتر
  ی مهندس گروه

 عت یطب
23/09/1399 

 ی نیکارآفر و نینو التیش 17
  تارا مهندس
 یزارع 

 24/09/1399 التیش گروه ی عیطب منابع دانشکده

18 
  GIS  و دور از سنجش کاربرد
  طیمح تیفیک یابیارز در

 ست یز

 امان لیجم دکتر
 یالله

 ی عیطب منابع دانشکده
  طیمح گروه
 ست یز

25/09/1399 

19 
 يمورفولوژ لیتحل و  یمعرف

  منطقه یماکروکارست اشکال
 سردشت 

  دیسع دکتر
 ي خضر

 ی عیطب منابع دانشکده
  گروه

 ي ژئومورفولوژ
30/09/1399 

20 
 در يکشاورز یهواشناس نقش
 محصوالت عملکرد شیافزا

 يکشاورز

  انیب مهندس
 نیپرچ دست

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
23/09/1399 

21 

  بارش شاخص محاسبه
 و R افزار نرم لهیبوس استاندارد

 يستگاههایا يبرا آن لیتحل
 کردستان استان

  بات خه مهندس
 يقمر

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
23/09/1399 

22 

  شبکه يرو بر کرونا راتیتأث
  جینتا و یهواشناس  یبان  ده ید

  2020 آگوست ومیسمپوز
  بر CME يفاکتورها (نقش

 کرونا) 

 بهرام مهندس
 خواه چاره

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
23/09/1399 

23 
  در یشناس يباکتر کارگاه 

 ی عیطب منابع دانشکده
  دیمسع دکتر

 ی دهستان
 ی عیطب منابع دانشکده

  دانشکده
 ی عیطب منابع

  ماه  آبان
1399 

24 
  استفاده  با  یسینو منبع کارگاه 

 Mendeley افزار نرم از
 

 ی عیطب منابع دانشکده يرین ي هاد دکتر
  گروه

 ي ژئومورفولوژ
17/10/1398 

25 
  نیب  یمیاقل ی علم اطالعات

 2019 تا 2015 ي ها سال
 بهرام مهندس
 خواه چاره

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
08/10/1398 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

26 
  بر یفصل ریتاخ راتییتغ یبررس

 میاقل رییتغ اثر
  خبات مهندس

 ن یب شیپ  يقمر
 ی عیطب منابع دانشکده

  و آب گروه
 یهواشناس

08/10/1398 

27 
 جمع يبرا نینو ي ها يفناور

  گلخانه ي گازها حذف و يآور
 هوا  از يا

 حانیر دکتر
 راد يدیام

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
08/10/1398 

28 
  یکینوپتیس يالگو یبررس

  در 1398 ن یفرورد يها لیس
 ران یا غرب

  ی عل مهندس
 ن یب ش یپ  ی پناه

 ی عیطب منابع دانشکده
  و آب گروه

 یهواشناس
08/10/1398 
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 99 سال در کشاورزي دانشکده  شده   برگزار وبینارهاي عنوان

 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 برگزاري   تاریخ

1 
Biotechnological 

applications of plant 
bacterial and fungal 

endophytes 

 نژاد بهرام بهمن دکتر
  دانشگاه
 سلیمانیه 

  و تولید
 ژنتیک
 گیاهی 

 1399 دیماه

2 

  و  کود قیمت  با مرتبط چالشهاي
  و کشاورزي  هاي  نهاده

  گندم  تولید افزایش راهکارهاي
 کردستان استان در

 نیحس فرزاد دکتر
 ی پناه

  معاونت 
  در پژوهشی

 پژوهش  هفته

  و تولید
 ژنتیک
 گیاهی 

23/09/1399 

3 
  بخش  در فکري مالکیت
 مقررات و قوانین :کشاورزي

 مظفري اکبر علی  دکتر
  و  علوم گروه

  مهندسی
 باغبانی 

  و  علوم گروه
  مهندسی
 باغبانی 

30/9/1399 

4 
  فضاي  مهندسی رشته معرفی

 سبز 

  صبوري رامین مهندس
  دکتري (دانشجوي

 از شهري سبز فضاي
 سالزبورگ دانشگاه

 اتریش)

  و  علوم گروه
  مهندسی
 باغبانی 

  و  علوم گروه
  مهندسی
 باغبانی 

6/12/1399 

5 
  اهمیت و کشاورزي هواشناسی

 حوزه این در  پژوهش
  اسعدي ابراهیم دکتر

 اسکوئی

  پژوهشکده
  هواشناسی،

 و آب
 کشاورزي

  و علوم
 آب مهندسی

31/6/99 
 

6 
  و  فاضالب تصفیه فناوري انتقال

 اراضی آبیاري در  مجدد استفاده
 باغات  و کشاورزي

 کریستین پروفسور -1
  (مدیر کوردس

  بزرگ تصفیه واحدهاي
  LKT7 شرکت مقیاس

 آلمان)
  ساناز مهندس –2

 برگزاري (مدیر نوروزي
  و المللی  بین وبینارهاي

  LKT شرکت مترجم
 آلمان)

  LKT شرکت
 آلمان 

  و علوم
 آب مهندسی

21/7/99، 
28/7/99، 
5/8/99، 

11/8/99 

7 
 منظور به فاضالب تصفیه اصول

  و آبیاري براي  مجدد استفاده
 کشاورزي

  جعفري احسان مهندس
  دکتري (دانشجوي

 درسدن  صنعتی دانشگاه
 آلمان)

  دانشگاه
 آلمان درسدن

  و علوم
 آب مهندسی

15/9/99 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 برگزاري   تاریخ

8 
 محور دانایی  مدیریتی ابزارهاي

 کشاورزي آب وري بهره در

 انصاري حسین دکتر -1
  علیرضا  دکتر -2

 سلطانی 

  دانشگاه -1
  فردوسی
 مشهد

  شرکت -2
  بنیان دانش

  هیدروتک
 توس 

  و علوم
 آب مهندسی

17/9/99 
 

9 
  رشد تکوین، مراحل  و چگونگی

  در کار و کسب  یک بلوغ و
 اول جلسه – غذایی صنایع

  – رسولیان مسعود
 نوربخش هیمن

  صنایع گروه
 غذایی 

  صنایع گروه
 غذایی 

10/07/99 

10 
  رشد تکوین، مراحل  و چگونگی

  در کار و کسب  یک بلوغ و
 دوم  جلسه – غذایی صنایع

  – رسولیان مسعود
 نوربخش هیمن

  صنایع گروه
 غذایی 

  صنایع گروه
 غذایی 

17/07/99 

11 
  رشد تکوین، مراحل  و چگونگی

  در کار و کسب  یک بلوغ و
 سوم جلسه – غذایی صنایع

  – رسولیان مسعود
 نوربخش هیمن

  صنایع گروه
 غذایی 

  صنایع گروه
 غذایی 

1/08/99 

12 
  رشد تکوین، مراحل  و چگونگی

  در کار و کسب  یک بلوغ و
 چهارم جلسه – غذایی صنایع

  – رسولیان مسعود
 نوربخش هیمن

  صنایع گروه
 غذایی 

  صنایع گروه
 غذایی 

08/08/99 

 امینی  محمد اسعد غذایی  مواد  بافت 13

  معاونت 
  پژوهشی
  دانشکده
 کشاورزي

  صنایع گروه
 غذایی 

22/09/99 

 محور ژن تکامل 14
  (عضو سلطانی جالل
  دانشگاه علمی  هیات

 همدان)  بوعلی

  گروه
 گیاهپزشکی 

  گروه
 گیاهپزشکی 

26/9/99 

15 
  گرنت اخذ دریافت تجربه
 فون  الکساندر ادیبن یپژوهش

 آلمان  هومبولت
 مالزاده  کاوه دکتر

  معاونت 
  پژوهشی
 دانشگاه 

  مهندسی
 بیوسیستم 

 99 آذر 27

16 
 کلکتور یحرارت عملکرد یبررس
 از استفاده با يسهمو يدیخورش 

 مختلف يکار الیس سه
 صمیمی هادي  دکتر

  معاونت 
  پژوهشی
 دانشگاه 

  مهندسی
 بیوسیستم 

 99 آذر 25
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 برگزاري   تاریخ

17 

  کی یحرارت راندمان بهبود
  استفاده  با يدیخورش  کن خشک

  در دهنده فاز رییتغ مواد از
 متفاوت   يها تیموقع

 سالمی  پیمان دکتر
  معاونت 
  پژوهشی
 دانشگاه 

  مهندسی
 بیوسیستم 

 99 آذر 25

18 
  دام نژاد اصالح هاي چالش

 ایران  در سبک
 خالداري مجید دکتر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه دي 8
1399 

19 
 گوسفند در نژاد اصالح استراتژي

 بز و
 رشیدي  امیر دکتر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه دي 15
1399 

20 

  ها،چالش موجود، تیوضع
  يراهکارها ها،فرصت

 گزارش همراهبه ينژاداصالح 
  ي هاي گرختهیآم جینتا از یبرخ

 شده  انجام

  شهر يمراد محمد دکتر
 بابک 

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه دي 22
1399 

21 
 در ينژاداصالح برنامه یطراح

 گوسفند
 خواه وطن محمود دکتر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه دي 29
1399 

22 
  کاربردهاي  و ها پتانسیل

  ژنتیک مهندسی  هايتکنولوژي 
 دام اصالح در

 د یسعاقبال نیشاه دکتر
 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه بهمن 6
1399 

23 
 ،رانیا در گوسفند يگرخته یآم

 نده یآ انداز چشم گذشته، تجارب
 رأفت عباس  دیس دکتر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه  بهمن 13
1399 

24 
 سامانه در سبک دام نژاد اصالح

 ییروستا
 ی ساق  ی عل  داوود دکتر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه  بهمن 20
1399 

25 
  گوسفند نژاد اصالح پروژه

 يافشار

  محمدطاهر دکتر
  دکتر و  نژادیهرک

 يزند محمدباقر

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه  بهمن 27
1399 

26 

  يهاچالش و ابهامات ق،یحقا
 در گوسفند نژاداصالح يروشیپ 
  از رفت برون يراهکارها و رانیا

 آن 

  اردشیر دکتر
 جوارمینجاتی

 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه  اسفند 11
1399 

27 
 گوسفندان ژنوم در کاوش

 ی اهل و یوحش
 زادهیلیاسمع ی عل دکتر

 ه یکشکوئ
 علوم انجمن
 ایران دامی

  علوم گروه
 دامی 

  ماه  اسفند 25
1399 

28 
 در حرارتی استرس مدیریت

 طیور 
 صادقی  امیرعلی دکتر

 مرغ انجمن
  گوشتی مادر

 ایران 

  علوم گروه
 دامی 

1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 برگزاري   تاریخ

29 
 و طیور در خوراك عبور سندرم

 اي تغذیه و  مدیریتی راهکارهاي
 آن با مقابله

 ویوان  شرکت صادقی  امیرعلی دکتر
  علوم گروه

 دامی 
 1399 آذر 19

30 
 خوراکی مواد از استفاده

 طیور  جیره در جایگزین
 ویوان  شرکت صادقی  امیرعلی دکتر

  علوم گروه
 دامی 

 1399 مهر 30

31 
 حفظ اي تغذیه هاي چالش
 طیور  در گوارش دستگاه  سالمت

 صادقی  امیرعلی دکتر
  جوانه شرکت

 خراسان 
  علوم گروه

 دامی 
 1399 بهمن 12

32 
  نمودن مرتفع راهکارهاي

 طیور  در حرارتی استرس
 پیگیر شرکت صادقی  امیرعلی دکتر

  علوم گروه
 دامی 

 1399 مرداد 7

33 

  شده اتولیز مخمر تاثیر ارزیابی
 زنده:  ومخمر

  و  پرکنسانتره  هاي جیره در 
 گرمایی  تنش تحت

  جهانی حسین دکتر
 عزیزآبادي

 شرکت
 کیمیازیم

  علوم گروه
 دامی 

 1399 تیرماه15

34 
  چالش  از رفت برون راهکارهاي

  منابع تامین در آمده بوجود
 دام تغذیه در پروتئینی

  جهانی حسین دکتر
 عزیزآبادي

  دانش شرکت
 زاگرس آوران

 دام

  علوم گروه
 دامی 

 1399 آبان12

35 
  چربی  و اي تغذیه عوامل نقش

  گاوهاي  مثل تولید بهبود در  ها
 شیري 

  جهانی حسین دکتر
 عزیزآبادي

 ویوان  شرکت
  علوم گروه

 دامی 
 1399آذر8

36 
 در حرارتی استرس مدیریت

 طیور 
 صادقی  امیرعلی دکتر

 مرغ انجمن
  گوشتی مادر

 ایران 

  علوم گروه
 دامی 

1399 

37 
  آینده و بازار ساختاري تحوالت

 کشاورزي اقتصاد
 قادرزاده   حامد

  اقتصاد  گروه
 کشاورزي

  اقتصاد  گروه
 کشاورزي

23/9/99 

38 
  اقتصاد مشاغل   شناسایی

 کشاورزي
  محمود و  قادرزاده  حامد

 رحیمی حاجی
  اقتصاد  گروه

 کشاورزي
  اقتصاد  گروه

 کشاورزي
11/12/99 

39 
  پایگاههاي با  آشنایی  کارگاه 

 خارجی و  داخلی اطالعاتی 
 علیزاده  پریسا

  اقتصاد  گروه
 کشاورزي

  اقتصاد  گروه
 کشاورزي

14/12/99 

 قادرزاده   حامد کشاورزي  هايسیاست همایش  40
  دانشگاه
  فردوسی
 مشهد

  اقتصاد
 کشاورزي

18/12/99 

41 
Meta- analysis of 

(Animal) Genetic Data: 
Potential and 
Limitatrions 

Mohammad 
Razmkabir 

  ژنتیک انجمن
 ایران 

  علوم گروه
 دامی 

11/9/99 
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 99 سال در اجتماعی  و انسانی علوم دانشکده  شده  برگزار وبینارهاي

  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

1 
  قواعد علم گیري شکل سیر
  قواعد  کتاب معرفی و فقه

 شافعی  فقه
   شافعی  فقه گروه افسري  سالم دکتر

  فقه گروه
 شافعی 

15/2/1399 
 

2 
 تاریخ مشهور  بالیاي  کرونا

 مواجهه نحوه و اسالم
 آن با  اسالمی  علماي

 نقشبندي  نوید دکتر
 حفیدي  وریا دکتر

   شافعی  فقه گروه
  فقه گروه

 شافعی 
17/2/1399 

 

3 
  بیماریهاي کارگاه و وبینار

  سرطانهاي و زایمان و زنان
 زنان  بین شایع

 یوسفی دکتر خانم
 دانشجویان مادران

  کارمند بانوان
 دانشگاه 

  فقه گروه
 شافعی 

22/3/99 
 

4 
  در شافعیه علمی مراکز
 مراکز  بر تأکید  با ایران

 دانشگاهی  نوین

  عادل محمد دکتر
 ضیائی 

  شافعی  فقه گروه
  و تهران دانشگاه
  کردستان  دانشگاه

  فقه گروه
 شافعی 

4/4/99   
 

5 
 پروپوزال کارگاه و وبینار

 مخصوص نویسی
 ارشد  دانشجویان

  و  حفیدي وریا دکتر
 رستمی سهیال دکتر

   شافعی  فقه گروه
  فقه گروه

 شافعی 
23/4/99 

 

6 
  مبادي  کتاب نقد  و بررسی
  نوید دکتر تالیف فقه اصول

 نقشبندي 

   حفیدي وریا دکتر
   رضوان هادي  دکتر
 یوسفی  سامان دکتر
  جمال دکتر و نژاد

  احمدي

  ،کردستان  دانشگاه
  و آزاد دانشگاه
  مذاهب  دانشگاه

 سنندج  واحد اسالمی

  فقه گروه
 شافعی 

1/5/1399 
 

7 
  و  شناسی نسخه کارگاه 

 خطی  نسخ با  آشنایی
   شافعی، فقه گروه محمدي امیر دکتر

  فقه گروه
 شافعی 

22/9/1399 
 

8 

  شریعت مقاصد علم نقش
 حکم استنباط در

  الشریعه مقاصد  علم دور (
 الحکم)  استنباط فی

 برزنجی صباح دکتر
  سلیمانیه

   نقشبندي نوید دکتر
   شافعی، فقه گروه

  فقه گروه
 شافعی 

27/6/1399 
 

9 
  سیاسی هاي دیدگاه  وبینار

  امام حضرت المللی بین و
 خمینی(ره) 

 حاتمی  مهدي دکتر
  نهاد  اندیشی  هم  دفتر

   رهبري معظم مقام
 13/3/99 حقوق  گروه

10 

  و قراردادها تیوضع لیتحل
 وعیش اثر بر تعهدات

 فورس تحقق : کرونا يماریب
 حرج وعسر  جادیا ا ی ماژور

  علی اقبال دکتر
 میرزائی

  با  حقوق  گروه
  دانشگاه  همکاري

  اقلیم  و داخلی  هاي
  کردستان

 24/12/99 حقوق  گروه
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

11 
  سیاسی هاي دیدگاه  وبینار

  امام حضرت المللی بین و
 خمینی(ره) 

 حاتمی  مهدي دکتر
  نهاد  اندیشی  هم  دفتر

   رهبري معظم مقام
 13/3/99 حقوق  گروه

12 

  در شناسیجمعیت نقش
  هايسیاست اجراي

  بر تأکید  با جمعیتی
 کرونا  بیماري

 خانی  سعید دکتر
 احوال ثبت کل اداره

  کردستان استان
 30/02/1399 شناسیجامعه

13 

  دورنماي و وضعیت
 در جمعیت سالخوردگی

  یا  طبیعی واقعیتی ایران؛
 بحرانی؟

 خانی  سعید دکتر
 احوال ثبت کل اداره

  کردستان استان
 15/09/1399 شناسیجامعه

14 
  قطعیت عدم   کرونا، پاندمی 

  تصمیمات و رفتارها  و
 جمعیتی 

 خانی  سعید دکتر
  مطالعات مؤسسه

 کشور  جمعیت
 29/09/1399 شناسیجامعه

15 

  ترسیم و قطعیت  عدم
  چارچوبی آینده:  هاي روایت 

 و رفتار تبیین براي
 باروري هاينگرش

 خانی  سعید دکتر
 غرب منطقه دفتر

 انجمن
   شناسیجمعیت 

 21/11/1399 شناسیجامعه

16 
  درسی کتب انتقادي تحلیل

   اجتماعی علوم
 محمدي جمال دکتر

 جامعه انجمن
  شاخه-شناسی

 کردستان
 24/08/1399 شناسیجامعه

17 
  تکثر و رسمی فرهنگ

 فرهنگی 
 محمدي جمال دکتر

 جامعه انجمن
 شناسی

 16/10/1399 شناسیجامعه

18 

  و اقتصادي توسعه برنامه
  گامی  روستایی؛ اشتغالزایی

 الگوهاي تغییر راستاي در
  روستایی توسعه در مسلط

 ایران 

 دانش حسین دکتر
 مهر

  و مدیریت سازمان
 استان ریزي برنامه

 کردستان
 26/06/1399 شناسیجامعه

 اجتماعی  طرد و  کرونا 19
 دانش حسین دکتر

 مهر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 30/07/1399 شناسیجامعه
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

20 
  استیگماي و  کرونا

 بهبودیافتگان 
 دانش حسین دکتر

 مهر

  و مطالعات مؤسسه
  و جامع  مدیریت
 جمعیت تخصصی

 کشور 

 29/09/1399 شناسیجامعه

21 
  یافتگی توسعه مواانع

 ارائه و مرزي مناطق
 عملیاتی  راهکارهاي

 دانش حسین دکتر
 مهر

  اندیشی  هم انجمن
 هورامان

 24/10/1399 شناسیجامعه

22 
  اجتماعی-فرهنگی  ابعاد

 هورامان  جهانی ثبت
 دانش حسین دکتر

 مهر
 18/12/1399 شناسیجامعه هورامان قلم انجمن

 قادرزاده امید دکتر  زنان علیه خشونت 23
 بانوان امور کل اداره

  استانداري
 17/2/1398 شناسیجامعه

24 
  هاي سازمان شناسیآسیب

  استان در نهاد  مردم
  کردستان

 قادرزاده امید دکتر
 امور کل اداره

  فرهنگی  و اجتماعی
  استانداري

 30/7/1398 شناسیجامعه

25 

 و تحمل تخصصی نشست
  نقش و  اجتماعی بردباري

 وقوع از پیشگیري در آن
 جرم 

 قادرزاده امید دکتر
  و  اجتماعی معاونت 

 وقوع از پیشگیري
   دادگستري جرم

 23/9/1398 شناسیجامعه

 1/9/99 حقوق  گروه حقوق  گروه آرمی انور دکتر آن  شرایط و داوري 26

27 
  مجازي؛ نوین هاي  رسانه 

 راهکارها  و شناسی آسیب
 12/8/99 حقوق  گروه حقوق  گروه باباخانی  فرزاد دکتر

28 
  و  فرهنگی تاثیرات

  در کرونا ویروس اجتماعی
 کردستان

 قادرزاده امید
  و کردستان  دانشگاه
  اقلیم هاي  دانشگاه

 کردستان
 1/8/1399 شناسیجامعه

29 

  مدل  کاربرد : ەکارگا
 )ISM( يریتفس يساختار

  تیریمد قاتیتحق در
 یورزش

  صادقی  سعید دکتر
 بروجردي 

  علوم  ەپژوهشگا
 یورزش

 19/12/1399 بدنی  تربیت

   19 دیکوو و ورزش صنعت 30
  صادقی  سعید دکتر

 بروجردي 
  علوم  ەپژوهشگا
 یورزش

 19/6/1399 بدنی  تربیت

32 
 در آموزش يها چالش
 ورزش تیریمد

 محمدي سردار دکتر

  دانشگاههاي
  کردستان،

  و اربیل الدینصالح
 طباطبایی  عالمه

 23/12/1399 بدنی  تربیت
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

33 
  با آشنایی مشترك نشست

 ژیمناستیک  ایروبیک رشته
 محمدي سردار دکتر

  و کردستان  دانشگاه
   آزاد دانشگاه

 1/10/1399 بدنی  تربیت

34 
  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد

  و ایران در ویروس کرونا
 کردستان استان

 احمدزاده  خالد دکتر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 1/8/1399 اقتصادي  علوم

35 
  سالخوردگی اقتصادي  ابعاد

   جمعیت
 احمدزاده خالد

 احوال ثبت کل اداره
  استان

 15/09/1399 اقتصادي  علوم

36 
  قاچاق  اقتصادي بررسی

  ارز و  کاال
 احمدزاده  خالد دکتر

  قاچاق   با مبارزه ستاد
  ارز و  کاال

 12/5/1399 اقتصادي  علوم

 شافعی  رضا دکتر کارآفرینی  و  تعاون کرسی 37
  و  کار تعاون کل اداره

   اجتماعی  رفاه
  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 اسفند

38 
  در نوآورانه کارهاي و کسب

   غذایی صنایع
 احمدي آرمان دکتر

 زاد 
  پزشکی علوم  دانشگاه

  بهشتی شهید
  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 اسفند

 ایران بازاریابی انجمن شافعی  رضا دکتر زنان  و  بازاریابی 39
  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 خرداد

40 
 در نوآوري و خالقیت

 تعاونی  شرکتهاي
 شافعی  رضا دکتر

  و  کار تعاون کل اداره
   اجتماعیرفاه

  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 آبان

 ایران بازاریابی انجمن   شافعی رضا دکتر نوین  بازاریابی  همایش  41
  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 بهمن

42 
  تا نظر از شهروندي حقوق 

 عمل

  جوانمیر دکتر
   عبداللهی

 عبداللهی  افشین دکتر
 قادرزاده امید دکتر

  و  اجتماعی معاون 
 وقوع از پیشگیري

  دادگستري جرم
 کردستان

 حقوق 
 شناسی  جامعه

28/9/1399 

43 
  قانون یشناخت جرم لیتحل

 ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه
 ی عبداله نیافش دکتر

  قاچاق   با مبارزه ستاد
 استان در ارز و  کاال

 کردستان
 12/5/1399 حقوق 

44 
  نگاه  از ارز و  کاال قاچاق 

 عت شری مقاصد
 ي دیحف ایور دکتر

  قاچاق   با مبارزه ستاد
 استان در ارز و  کاال

 کردستان
 12/5/1399 شافعی  فقه

45 

  قاچاق:  اجتماعی برساخت
  يهانهیزم يواکاو
  تداوم  ينهاد و يساختار

 رانیا در قاچاق 

 قادرزاده دیام دکتر
  قاچاق   با مبارزه ستاد
 استان در ارز و  کاال

 کردستان
 12/5/1399 شناسی  جامعه
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

46 
  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد

  و ایران در ویروس کرونا
 کردستان استان

 احمدزاده  خالد دکتر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 1/8/1399 شناسی  جامعه

47 
  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد

  و ایران در ویروس کرونا
 کردستان استان

 احمدزاده  خالد دکتر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 30/7/1399 مشاوره

48 
  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد

  و ایران در ویروس کرونا
 کردستان استان

 احمدزاده  خالد دکتر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 1/8/1399 مشاوره

49 
  تاثیرگذاري اقتصادي  ابعاد

  و ایران در ویروس کرونا
 کردستان استان

 احمدزاده  خالد دکتر

  کردستان،  دانشگاه
 تکنیک پلی   دانشگاه

  دانشگاه  و سلیمانیه
   حلبچه

 30/7/1399 تربیتی علوم

50 
  کرونا:  و ورزش صنعت
 ها  چالش  و  ها فرصت

  صادقی  سعید دکتر
 بروجردي 

  یبدن تیترب ەادار
 کردستان  ەدانشگا

  تربیت گروه
 بدنی 

3/8/1399 

  رباط  پاتومکانیک  و مکانیک 51
ACL 

 حسین سید دکتر
 مهر  حسینی

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  تربیت گروه
 بدنی 

25/9/1399 

52 
  ندهیآ تحوالت و  کرونا

 کار و کسب

 ياحمد آرمان دکتر
  خبات دکتر ،زاد
  رضا دکتر یی، نسا

  سید دکتر شافعی،
  دکتر هاشمی،  مختار

 اصغرنیا مرتضی

  پژوهشی  معاونت 
  و کردستان  دانشگاه
 بازرگانی  اتاق 

  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 آذرماه

53 
 ينوآور مراکز گاه یجا

 داری پا توسعه در یاجتماع 

  کفچه، پرویز دکتر
 احمدي آرمان دکتر

 آیینی زینب دکتر زاد،

  انسانی علوم دانشکده
  مرکز و  اجتماعی و

 دانشگاه نوآوري

  مدیریت
 بازرگانی 

 1399 بهمن

54 
 سرمایه کتاب از خوانشی
 بیستم قرن در

 حبیبی فاتح  دکتر
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
 29/9/1399 اقتصادي  علوم

55 
 مفید  کتابهاي   معرفی

  یک استاد پنل«هر در
 »کتاب

  علوم گروه  اساتید
 تربیتی

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

 24/9/1399 تربیتی علوم
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

 کتابی  شاهین دکتر تنسیون  و  تاندون 56
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
 23/12/1399 بدنی  تربیت

 رستمی سهیال دکتر زنان  خاص احکام 57
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
  فقه گروه

 شافعی 
19/9/1399 

58 
  به طالق  صورتهاي

 و فقه در زوجه درخواست
 موضوعه  حقوق 

 حفیدي  وریا دکتر
 رمضانی  سعدي دکتر

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  فقه گروه
 شافعی 

25/9/1399 

59 
  در عاطفی فضاي واکاوي

   مجازي اموزش

  پناهخالق کمال دکتر
  غالمی خلیل دکتر
 رحمانی  فاتح  دکتر

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  شناسیجامعه
  تربیتی، علوم

 روانشناسی
26/8/1399 

60 
  يزیسته تجارب  و هاروایت

  از علمی  هیات اعضاي
 مجازي  آموزش

 محمدي جمال دکتر
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و

  هاي گروه
  کننده  مشارکت

 دانشگاه 
15/8/1399 

61 
  هاي روش تخصصی کارگاه 

  در عاطفی   تعامل تقویت
 مجازي آموزش فضاي

 همتی آزاد دکتر
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
 3/9/1399 روانشناسی

62 
  در  مسلمان شرعی حکم
  مقدسات به توهین برابر

 اسالمی

 افسري  سالم دکتر
 صارمی  علی  دکتر

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  فقه گروه
 شافعی 

26/9/1399 

63 
  آثار  در کالمی مباحث
 (العقیده کورد مولوي
 الفوائح)  الفضیله المرضیه،

 نقشبندي  نوید دکتر
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
  فقه گروه

 شافعی 
29/9/1399 

64 
 ارزیابی تخصصی نشست

  در حرکتی و حسی
 کودکان

   احمدپور آرزو دکتر
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
 25/9/1399 بدنی  تربیت

65 
  هاي چالش  و  ها فرصت
  علوم اموختگان دانش

 تربیتی

  اهللا نعمت دکتر
  ناصر دکتر عزیزي،
  یحیی  دکتر شیربگی،
  طالب دکتر و  معروفی

 محمدي

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

 16/9/1399 تربیتی علوم

66 
  درباره  : آموزشی کارگاه 

   وکالت
 قربانی  حسین دکتر

   دانشجویان براي
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
  فقه گروه

 شافعی 
  25 و 24

/9/1399 

67 
  آفزار نرم از استفاده کارگاه 

  به دسترسی و آذرسا
 دیجیتال منابع  سامانه

 کورش آقاي
 محمدخانی 

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  کتابخانه
 ژار  هه  ماموستا

16/9/1399 
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  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 تاریخ

 برگزاري 

68 
  سامانه به دسترسی کارگاه 

  علمی منابع
 التین(سمنتاك)

 کورش آقاي
 محمدخانی 

  انسانی علوم دانشکده
   اجتماعی و

  کتابخانه
  ژار هه  ماموستا

19/9/1399 

69 
  سامانه به دسترسی کارگاه 

  علمی منابع
 فارسی(سمنتاك) 

 فتحی  شیدا خانم
  انسانی علوم دانشکده

   اجتماعی و
  کتابخانه

 ژار  هه  ماموستا
13/9/1399 
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 99 سال در ادبیات و زبان دانشکده  شده   برگزار وبینارهاي عنوان

 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

  آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

1 

Language, Ego and 

Ideological Discourse: An 

Eclectic Model of 

Subjectivity 

  سجادي بختیار دکتر
  المللیبین آکادمی 

 علم 

  و زبان
 ادبیات

 انگلیسی
23/03/1399 

2 

The Problematics of Plot 

in Kurdish Fiction: A 

Survey of the Iranian 

Kurdish Novelists 

 بزدوده  زکریا دکتر
  يپژوهشکده

 شناسیکردستان

  گروه
  پژوهشی

  و زبان
 ادبیات
 کردي

18/05/1399 

3 

Post-Althusserianism: 

Hegelian Treatment of 

Interpellation and 

Subjectivity 

 سجادي بختیار دکتر
  المللیبین آکادمی 

 علم 

  و زبان
 ادبیات

 انگلیسی
06/06/1399 

4 
The Problematics of 

Research in Kurdish Oral 

Literature 

 آرا  چمن بهروز دکتر
  يپژوهشکده

 شناسیکردستان

  گروه
  پژوهشی

  و زبان
 ادبیات
 کردي

12/07/1399 

5 
 مناسبت به سخنرانی

 حافظ روز بزرگداشت
 پارسا احمد سید دکتر

  خلیج دانشگاه
 فارس

  و زبان
 ادبیات
 فارسی 

20/07/1399 

 پسامدرن روایت 6
  یعقوبی پارسا  دکتر

 سرایی جنبه 
  ادبی نقد انجمن

 ایران 

  و زبان
 ادبیات
 فارسی 

21/08/1399 

7 
  به پژوهش  شدن آلوده

 علمی  غیر مناسبات
 امیري  سیروس دکتر

  فرهنگی  معاونت 
 کردستان  دانشگاه

  و زبان
 ادبیات

 انگلیسی
27/08/1399 

8 
Iranian EFL Teacher’s 

Awareness of 

Pronunciation 
 کردستان  دانشگاه خدابخش  محمدرضا دکتر

  و زبان
 ادبیات

 انگلیسی
19/09/1399 

9 
  نو  شعر آغاز دربارة نو دیدگاهی 

 کردي
 کردستان  دانشگاه آشتی  الدین صالح 

  و زبان
 ادبیات
 کردي

22/09/1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

  آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

10 
 شعر در اسطوره کاربست

  تاکید با  عربی  معاصر آوانگارد
 تموزي  شاعران بر

 کردستان  دانشگاه کریمی شرافت دکتر
  و زبان

 ادبیات
 عربی 

22/09/1399 

 کردستان  دانشگاه انوشیروانی علیرضا دکتر ایران در تطبیقی ادبیات 11
  و زبان

 ادبیات
 انگلیسی

19/09/1399 

12 

Blog-Mediated Writing 

Instruction in EFL 

Classrooms: Focus on 

Potentials and Challenges 

 کردستان  دانشگاه فتحی جلیل دکتر
  و زبان

 ادبیات
 انگلیسی

23/09/1399 

13 
  الگویی مثابۀ به شدگی  ساخت

  با زبانی: تغییرات توصیف براي
 هورامی از شواهدي

 کردستان  دانشگاه نقشبندي  زانیار دکتر
  و زبان

 ادبیات
 کردي

24/09/1399 

14 

 زاگرس منطقۀ هايشاهنشین
  بر  میالد از قبل اول ةهزار در

  هايپژوهش ترینتازه اساس
 شناختی) باستان  و تاریخی

 کردستان  دانشگاه محمدرستگار  رضاقلی
  و زبان

 ادبیات
 کردي

25/09/1399 

15 
 تحقیق و ترجمه بررسی  و نقد

 بالغت   در ایضاح کتاب

  سید دکتر سرباز، حسن
  صالح دکتر پارسا،  احمد

 دکتر و  عبدي الدین
 قادري عبدالقادر

 کردستان  دانشگاه
  و زبان

 ادبیات
 عربی 

25/09/1399 

16 
  العامیۀ األمثال فی  نظرة

 المصریۀ 
 عزیزي  رضا محمد دکتر

 پور
 کردستان  دانشگاه

  و زبان
 ادبیات
 عربی 

26/09/1399 

17 
  االفتراضی العلمی الملتقی 

 المعجمیۀ  حول

  امین محمد دلدار الدکتور
  الدکتور اربیل، البالکی
 أحمد ابراهیم رجب
  الدکتور -  مالیزیا عوض،
 لدکتور نهیرات، احمد

 جعفري  جمیل

 کردستان  دانشگاه
  و زبان

 ادبیات
 عربی 

27/09/1399 

18 

  رەخنگرانی خوندنوەی
  ھرمی ل زمانی سیاستی

  ب دان سرنج  ب کوردستان
کوردی  زمانی سازیینوان 

  لبنانی دانشگاه سجادي بختیار دکتر
 اربیل  ايفرانسه

  و زبان
 ادبیات

 انگلیسی
03/12/1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

  آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

19 
  شناسی  مخاطب بر درآمدي

 ساوجی  سلمان مدحی  قصاید 
 پارسا احمد سید دکتر

  شهید دانشگاه
 اهواز  چمران

  و زبان
 ادبیات
 فارسی 

7/12/1399 

20 
 برساخته دیگري و  ها  پارادایم

 فارسی   ادبی ژانرهاي در
  یعقوبی پارسا  دکتر

 سرایی جنبه 

 گیالن  دانشگاه
  فرهنگی  معاونت 

 ،علوم وزارت
 جامعه انجمن

 ایران  شناسان

  و زبان
 ادبیات
 فارسی 

19/12/1399 

21 
  البردنی  و ناسین و ۆفشر
 گایر رس  ۆسپکانیک

 دەبییکان ئ تیکست
 سوران  دانشگاه پارسا احمد سید دکتر

  و زبان
 ادبیات
 فارسی 

08/01/1400 
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 99 سال در مهندسی دانشکده  شده   برگزار وبینارهاي عنوان

 سخنران عنوان ردیف 
 میزبان
 وبینار

 گروه
  آموزشی

 تاریخ
 برگزاري 

1 

  و  ایالم گاز پاالیشگاه   معرفی
  اشتغال و همکاري هايزمینه 

  (با  نفت صنایع در دانشجویان
  صنایع علمی انجمن همکاري

 گاز) و نفت

 نورالهی دکتر

 کمیته
  راهبردي

  و دانش
  فناوري

 مهندسی 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

17/9/99 

2 
  سازيپیاده تجربیات بیان

  در فیزیکی  هايدارائی مدیریت
 پتروشیمی صنایع

 باورصاد  مهندس

 کمیته
  راهبردي

  و دانش
  فناوري

 مهندسی 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

18/9/99 

3 

 انفجار سازيشبیه  پروژه تشریح
  گاز پاالیشگاه در کاندنسیت

 افزار نرم با  جنوبی پارس
PHAST  

 خسروي  مهندس

 کمیته
  راهبردي

  و دانش
  فناوري

 مهندسی 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

20/9/99 

4 
  مدیریت سیستم با  آشنایی

  استاندارد پایه بر کیفیت
ISO9001 

  مسعود فرهاد مهندس
 وزیري 

 کمیته
  راهبردي

  و دانش
  فناوري

 مهندسی 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

3/10/99 

5 

 صنایع توزیع شبکه و لجستیک
  راهکارها  و  چالشها استان؛ لبنی
 راهبردي کمیته همکاري  (با

  - مهندسی) فناوري  و دانش
 کردفم 

  مهندس ،فرورش حمید دکتر
 دکتر ،موخر عبد  فاورق  محمد

 خدایی  حسام
  وزیري مسعود فرهاد مهندس
 قادري عبدالسالم دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

18/9/99 

6 
 اشتغال و توانمندسازي

  و چالشها ها؛نشینحاشیه 
 راهکارها 

 دکتر ،عیدي علیرضا دکتر
  فرشید مهندس ،گویلی ارسطو

 بین جهان
 کالمی  مهران مهندس

 صادقی  اله هیبت دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

23/9/99 

 شهرخی  محمود دکتر فیزیکی  هايدارائی مدیریت 7

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

19/9/99 
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 سخنران عنوان ردیف 
 میزبان
 وبینار

 گروه
  آموزشی

 تاریخ
 برگزاري 

8 IE and Machine 
Learning 

Dr. Nima Safaei, 
Senior   

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

23/9/99 

9 

A Path to Research 
Success -

(Professional/Personal 
Self-Development) 

Dr. Babak Abbasi 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

26/9/99 

10 
  در صنایع مهندسی  برنامه

 Dr. Kamran Paynabar امریکا  هايدانشگاه

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 صنایع

2/10/99 

11 
  در یپ  نهیبه و منیا یطراح

 بلند  هاي ساختمان
 پناه  کمک ی عل دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

25/9/99 

12 
  ژئو مهندسی در بهسازي اهمیت

 تکنیک 
 قضاوي  محمود دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

25/09/99 

13 
  در  برجا هاي ش یآزما کاربرد

 کیژئوتکن یمهندس
 یاسالم ابوالفضل دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

26/09/99 

14 
  در یکیزیف مدلسازي با  ییآشنا

 کیژئوتکن یمهندس
 پور  لیاسماع  ایپور دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

26/09/99 

15 
  مقابله براي خاك سطحی تثبیت

 ریزگردها  با

 دکتري (دانشجوي قدیر پوریا
  دانشگاه ژئوتکنیک مهندسی
 ایران) صنعت و  علم

   کرمی کاوه دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

3/10/1399 
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16 
  پی  رفتار بر ژئوسل تاثیر ارزیابی

 ضعیف بستر بر واقع

 (دانشجوي نظري علیرضا
 ژئوتکنیک مهندسی دکتري
 ایران) صنعت و علم   دانشگاه

 کرمی  کاوه دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

3/10/1399 

17 

  به جدید نسل هايسیمان معرفی
 سست هايخاك بهسازي منظور

 فلزات  به آلوده هايخاك اصالح و
 سنگین 

 ارشد (دانشجوي میرکی  هانیا 
  دانشگاه ژئوتکنیک مهندسی
 ایران) صنعت و  علم

   کرمی کاوه دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

3/10/1399 

18 
  خاك دیوارهاي رفتار بررسی

 آن گسیختگی مدهاي و مسلح

  (دانشجوي علوي  میثم سید
 ژئوتکنیک مهندسی دکتري
 ایران) صنعت و علم   دانشگاه
  عزیزيمام  آرمان دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

4/10/1399 

19 
 تحت حایل دیوار ايلرزه عملکرد

 نزدیک  يحوزه هايزلزله

 (دانشجوي مالیی آقا  میالد
 ژئوتکنیک مهندسی دکتري
 ایران) صنعت و علم   دانشگاه
  عزیزيمام  آرمان دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

4/10/1399 

20 
  عددي و  تحلیلی سازيمدل
  تنیدهپیش سنگدوزهاي  عملکرد
 سنگی  هايشیروانی در

 (دانشجوي راشدي مهدي
 ژئوتکنیک مهندسی دکتري
 ایران) صنعت و علم   دانشگاه
  عزیزيمام  آرمان دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

4/10/1399 

21 
  مجزاي اجزا روش بر ايمقدمه

 ژئومکانیک در ايذره

 ارشد (دانشجوي قادري سامان
  دانشگاه ژئوتکنیک مهندسی
 ایران) صنعت و  علم
  عزیزيمام  آرمان دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

4/10/1399 

22 
  و روانگرایی پدیده  معرفی
  بر هاآن تاثیر و جانبی گسترش

 عمیق و  سطحی هايپی

 دکتري دانشجوي ( صیاف هیوا
  دانشگاه ژئوتکنیک مهندسی

 شریف) صنعتی
   وکیلی نوبخت کامران مهندس

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

5/10/1399 

23 
  با   روانگرایی ارزیابی هايروش

 انرژي روش بر تاکید 

  ،وکیلی نوبخت کامران مهندس
 (دانشجوي بلنديعلی مهدي

 ژئوتکنیک مهندسی دکتري
 ایران) صنعت و علم   دانشگاه

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

5/10/1399 
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24 

  جانبی گسترش اثرات بررسی
  هايپی  بر  روانگرایی از ناشی
  فیزیکی  مدل از استفاده  با عمیق

 لرزان  میز

  ،وکیلی نوبخت کامران مهندس
 (دانشجوي زنگنه میالد

  مهندسی ارشد کارشناسی
  صنعتی دانشگاه ژئوتکنیک

 شریف) 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

5/10/1399 

25 

- موج ايلرزه عملکرد ارزیابی
  بررسی و ايسنگریزه هايشکن

 رفتار بر بستر روانگرایی اثرات
 عددي  روش به هاآن

  ،وکیلی نوبخت کامران مهندس
  (کارشناس پناهی حسینی امیر

 از ژئوتکنیک مهندسی ارشد
 بهشتی)  شهید دانشگاه

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

5/10/1399 

26 
Seismic strengthening of 
concrete structures using 

FRP composites 
Dr.Mohammad 

Jalalpour 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

2/9/99 

27 
  استفاده با  ها سازه ايلرزه  کنترل
 تطبیقی کننده کنترل از

 کرمی  کاوه دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

20/9/99 

28 

  ی آزمایشگاه و  يعدد یبررس
  یسطح ی پ  يبهساز يهاروش
  از یناش خطرات کاهش  جهت

 گسلش

 ي کند  يدیسع رضایعل دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

22/9/99 

29 
 از استفاده  با خاك رطوبت برآورد

  گرفتن  نظر در با راداري تصاویر
 خاك زبري

 احمدي سلمان دکتر
  گروه

  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

25/9/99 

30 

Variability and change 
in the hydro-climate 

and water resources of 
Iran over a recent 30-

year period   

 مشیرپناهی  داود مهندس
  و یمهندس دکتري (دانشجوي

  علم  دانشگاه آب منابع تیریمد
 ایران)  صنعت و

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

27/09/99 

31 
  بر  خاك يرفتار يمدلها ریتاث

  مسائل  يعدد یابیارز يرو
 ی کیژئوتکن

 وکیلی  نوبخت کامران دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

29/09/99 
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32 
  چه مهندسی گیري تصمیم در

 خبره افراد نظر به توان  می اندازه
 کرد؟  اعتماد

 یزدانی آزاد دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

30/9/99 

33 
The pathway of urban 
water system evolution 

to sustainability 

Farzan Ghavamirad 
PhD, The School of 
science, Engineering 

and Build environment 
Deakin University, 

Department of 
Infrastructure 
Engineering, 

Melbourne University 
& Melbourne Water 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

7/10/99 

34 
finite element modeling 
of large diameter steel 
pipes and the real word 

Dr. Himan Hojjat 
Jalali 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

14/10/99 

35 
 عملکرد روي بر توپوگرافی اثرات
  تحریکهاي محوریت با ها  سازه

 گاهی  چندتکیه و یکنواخت
 ایثاري محسن دکتر

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

17/10/99 

 فاروقی  فرزین دکتر 19 یدوکو و ونقل حمل 36
  گروه

  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

21/10/99 

 بهرامی جمیل دکتر سنندج  شرب آب کیفیت وضعیت 37
  گروه

  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

21/10/99 

38 
  و BIM - کنترل قابل   یدگیچیپ 

  ساز و ساخت کنترل و  تیریمد
 سکیر بر یمبتن

 میرزایی زانیار دکتر
  گروه

  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

21/10/99 

39 
How climate change 

impacts the global water 
cycle? 

Ako Heidari, PhD 
student at 

Department of 
geography and geo-
information science 

at George Mason 
university, USA. 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

21/10/99 
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40 

The application of 
satellite gravimetry 

observations for 
improving hydrological 
water storage estimates 

Ala Bahrami, PhD 
Postdoctoral Fellow, 
Global Water Futures 

(GWF) Global Institute 
for Water Security and 
School of Environment 

and Sustainability 
University of 

Saskatchewan . 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

23/10/99 

41 
  زیست ژئوتکنیک بر ايمقدمه

  بر  درآمدي پیش و محیطی
 ؤئوتکنیک مهندسی  يآینده

  استاد(-يعتمداریشر نادر دکتر
 کیژئوتکن ی مهندس گروه  تمام

 )رانیا صنعت و علم   دانشگاه

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 عمران 

9/10/99 

42 

 نسلهاي زیرساختهاي توسعه
 استان در ارتباطی پیشرفته

 کردستان
 راهبردي کمیته همکاري  (با

  - مهندسی) فناوري  و دانش
 کردفم 

 رزاقی  محمد دکتر
 حکمت  آزاد مهندس

 فتحی  محمد دکتر
 رضوانی حسین مهندس

 آروند  زاهد مهندس
 پناهی  حسین فرزاد دکتر

 راد جهانی هادي  دکتر
 پناهی  حسین فریدون دکتر

 شیرزادیان مهسا دکتر
 حسینی کیهان دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی

  برق،
 و الکترونیک
 مخابرات

18/9/99 

 شیرزادیان مهسا دکتر رله هاي شبکه در منابع خصیصت 43

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی

  برق،
 و الکترونیک
 مخابرات

18/9/99 

 حسینی کیهان دکتر شده  مهندسی  نوري مواد متامواد: 44

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی

  برق،
 و الکترونیک
 مخابرات

18/9/99 
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45 
 آموزش راهکارهاي و چالشها

 مجازي

   خرمیان آمانج دکتر
 سلیمانی  صادق دکتر

 مرادي پرهام  دکتر
 پیرمحمدیانی  روجیار دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

24/10/99 

46 
  -ايرایانه صنفی نظام

 جهت دانشجویان توانمندسازي
 کارآفرینی

 پیرمحمدیانی  روجیار دکتر
 پوري عبداله علیرضا دکتر

 عزیزي  سعدون دکتر
 اخالقیان  فردین دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

13/12/99 

47 
  یشناسستیز به ی اجمال ینگاه 

 ی محاسبات
 سلیمانی  صادق دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

18/9/99 

48 
  مرکز سرویسهاي و  مدل  معرفی

  دانشگاه  سریع محاسبات
 عملی)  و (تئوري - کردستان

 عزیزي  سعدون دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

20/9/99 

49 “Translating Creativity 
Into Innovation” Dr. Asso Hamzehei 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

10/10/99 

50 
  بر مبتنی گر توصیه هاي سیستم

 عمیق یادگیري
 مرادي پرهام  دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

1/11/99 

51 
  خوشه از استفاده  با فضا تبدیل

 طیفی بندي
 پیرمحمدیانی  روجیار دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

15/11/99 
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52 
Probabilistic Graphical 

Models and Their 
Applications in 

Computational Biology 

 آبی  خاك سهند دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
  و کامپیوتر
  فناوري
 اطالعات

06/10/99 

53 

  معدنی  هاي پتانسیل  معرفی
  قیمتی هاي   کانی و  ها سنگ

 اهمیت و کردستان استان
 آن اقتصادي

 الدینی نجم ایرج دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

19/9/99 

54 
  و کسري  کاشی کارخانه  عرفیم

  ها  (پتانسیل آن فلدسپات معدن
 ها)   چالش و

  (مدیر آرمند حسین مهندس
 کسري) کاشی   کارخانه عامل 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

19/9/99 

55 
  و  ژئوشیمیایی مطالعات
  در  طال سازیی  کانی ژئودینامیک

 سقز  غرب جنوب

  (پژوهشگر دانشور نرگس دکتر
  یمهندس  گروه پسادکتري

 معدن) 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

19/9/99 

56 
  مغناطیس هاي  داده مقایسه

  هاي برداشت  با  پهپاد  با هوابرد
 پروتون  سنج مغناطیس زمینی

 شاهسونی هاشم  دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

20/9/99 

57 
  زون شمال آهن کانسارهاي

 عنوان به سیرجان؛ -سنندج
 باباعلی  آهن کانسار نمونه

 جوقیان سر فاطمه دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

20/9/99 

58 
  در کارستی بوکسیت ذخایر

 زاگرس  خوردهچین کمربند
 احمدنژاد فرهاد  دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

20/9/99 

59 
The Cadomian 

backbone of Iran and 
Turkey 

Professor Robert J. 
Stern, University of 

Texas at Dallas, USA. 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 معدن

29/9/99 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 
 

 96 

 سخنران عنوان ردیف 
 میزبان
 وبینار

 گروه
  آموزشی

 تاریخ
 برگزاري 

60 
  در جدید رویکردهاي بررسی
  مختلف اشکال سنتز حوزي

TiO2 
Dr. Reza Katal   

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

22/9/99 

61 
  ET واحد فرایند بررسی

 ایالم پتروشیمی
  (بهره سلیمانی  سجاد مهندس
 ایالم) پتروشیمی بردار

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

26/9/99 

62 
 زمینه در اخیر هاي  پژوهش

  در مصنوعی هوش کاربردهاي 
 شیمی  مهندسی

 بیگزاده  رضا دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

29/9/99 

63 
  در پالسما تکنولوژي بکارگیري

 کاتالیست فراوري
 رحمانی  فرهاد  دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

30/9/99   

64 
 توسعه در بازار تحلیل اهمیت

 شیمیایی  صنایع
 اکبري  روجیار دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

30/9/99 

 انرژي  به  پسماند تبدیل 65

Ph.D. Student, Faculty 
of Engineering – Civil 

and Environmental 
Engineering 

Department, University 
of Alberta, Canada. 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

6/10/99 

 اسپن کارگاه  66
  (بهره فرامرزي حامد  مهندس
 سنندج) پتروشیمی بردار

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 شیمی

13/9/99 

67 
  اتصاالت تحلیلی  مدلهاي  معرفی

 چسبی 
 حبیبی نبرد دکتر

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 مکانیک

20/9/99 
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 سخنران عنوان ردیف 
 میزبان
 وبینار

 گروه
  آموزشی

 تاریخ
 برگزاري 

 صنعتی تبرید سیستمهاي 68
 میرزایی هوشیار مهندس

 کردستان) پتروشیمی (شرکت

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 مکانیک

29/9/99 

69 

Entrepreneurship 
and idea generation 

techniques 
  تکنیکهاي و  (کارآفرینی
 ایده)  تولید

Dr. Hassan Rashidi 
 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 مکانیک

30/9/99   

70 

Machines, robots 
and the future of 

humanity 
  آینده  و  رباتها (ماشینها،

 انسان)
 

Dr. Hassan Rashidi 
 

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی
 مکانیک

7/10/99 

71 

 پیشروي هاي چالش بررسی
  با برق مهندسی آموختگاندانش
  فارغ مهندسین تجربه بر تکیه

 کردستان  دانشگاه از التحصیل

 اسماعیلی  کنعان مهندس
 سرچمی امید مهندس
 سورنی  سعید مهندس
 شکوهی شورش مهندس

  معاونت 
  پژوهشی

 هفته در
 پژوهش 

  گروه
  مهندسی

  برق،
  و قدرت

 کنترل 

30/9/99 

 

  

http://www.drrashidi.com/
http://www.drrashidi.com/
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 99  سال  در پایه علوم دانشکده  شده  برگزار وبینارهاي
 برگزاري   تاریخ  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 

1 Outlier Detection in 
Correlated Data 

 کورش دکتر
 دادخواه 

 24/9/1399 آمار  گروه کردستان  دانشگاه

 تکنولوژي  فیزیک 2
  فواد دکتر

 قاسمی 
 27/09/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

3 Dimensional Axioms of 
(Extended) d-Homology 

  محمد دکتر
  کاظمی ظاهر

 بانه
 25/9/1399 ریاضی  گروه کردستان  دانشگاه

 مصنوعی فتوسنتز 4
 مسعود دکتر

 زاده  حیدري
 کردستان  دانشگاه

  علوم گروه
 زیستی

16/9/1399 

5 
  و سرطان در  Apaf-1 نقش

 عصبی  برنده  تحلیل بیماریهاي
  راحله دکتر

 شاکري
 کردستان  دانشگاه

  علوم گروه
 زیستی

3/10/1399 

6 
  شناسائی براي نوري ساز آشکار

 گازها 
  فواد دکتر

 قاسمی 
 16/9/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

7 

Petrogenesis and 
mineralization potential 
of the Nedik intrusive 
rock: by geochemical 

and isotopic 
characteristics 

  فاطمه دکتر
 سرجوقیان 

 کردستان  دانشگاه
  علوم گروه

 زیستی
17/3/1399 

8 
 نواحی  در برآورد و بندي  مدل

 19-کوید  در کاربرد با کوچک
  شاهو دکتر

 زارعی
 9/7/1399 آمار  گروه کردستان  دانشگاه

9 

Bayesian small area 
estimation with 

symmetric α-stable 
distribution of random 

effects 

  شاهو دکتر
 25/2/1399 آمار  گروه Rome-Italy زارعی

10 Cosmic inflation beyond 
the standard model 

 دکتر
 کیومرث
 کرمی 

  تحصیالت دانشگاه
 زنجان تکمیلی

 8/3/1399 فیزیک  گروه

11 
  روش به نانو/میکرو ساخت
 یونی  و الکترونی بمباران

  عرفان دکتر
 مفاخري

 5/3/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

12 
  یعلم  میمفاه یبررس و لیتحل

 »ياستاره نی«ب لمیف
 7/8/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه جانجان شهره

13 

  ایده کوچک دانشمندان چگونه
  آزمایشگاه بزرگترین در را خود

  می  آزمایش جهان ذرات فیزیک
 کنند؟

 سلیمان
 معروفی 

 22/8/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه
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 آلی  فروئیک  مالتی مواد 14

 دکتر
  مرتضی

 پور حسن
 امیري 

  ماکس موسسه
 آلمان پالنک

 9/9/1399 شیمی  گروه

 فعال  هايکهکشان 15
 ایرج
 صفایی 

 8/10/1399 فیزیک  گروه کاشان خانه رصد

 کاربردها  و  ماشین یادگیري 16
  محمد
 صادقی 

 20/11/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

17 
  اشیاء اینترنت درباره باید آنچه

 بدانیم 

 دکتر
  صعدون
 عزیزي

 20/12/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

18 
  روي بینی  پیش انداز چشم

 ایران در نوین  رسمی آمار نظام
 شکان
 شباك

  پژوهشکده  رئیس
 ایران  آمار

 29/7/1399 آمار  گروه

19 
  تخمین براي جدید روش ارائه
 آبخوانه  نشست فرو پذیري آسیب

  ااهللا عطا
 ندیري

 7/8/1399 زمین گروه تبریز  دانشگاه

20 
 پتروزنز  تکتونیکی، جایگاه 

  ژئوشیمی و گرانیتوییدها
 ماگمایی  کانسارهاي

  محمد
 کریم حسن

 پور

  فردوسی  دانشگاه
 مشهد

 20/8/1399 ی میش گروه

21 
 در اکسیداتیو استرس

 اعصاب  برنده  تحلیل بیماریهاي

 شمس
  الدین

 احمدي 
 2/9/1399 زیست گروه کردستان  دانشگاه

22 Electromagnetic 
Waves to Photons 

 ابراهیم
 کریمی

 4/9/1399 فیزیک  گروه اوتاوا  دانشگاه

23 
  صنعت در  آمار کاربرد  با شنایی

  هوش و  ها داده علم قی طر از
 عیمصنو

 ینافش
 آشفته 

 15/9/1399 فیزیک  گروه نوا  دانشگاه

24 
 توجه  با نقلیه  وسایل  یابی مسیر

 محیطی زیست قوانین و شرایط به
  ارسالن
 رحمانی

 17/9/1399 زیست گروه کردستان  دانشگاه

25 
  براي تخت دو مفهوم  به نگاهی

 خاص جبرهاي
  اقبال
 قادري

 18/9/1399 ریاضی  گروه کردستان  دانشگاه

26 
  حسب بر قطعیت عدم رابطه

  حافظه دو حضور در آنتروپی
 کوانتومی

 هژیر
 دولتخواه 

 18/9/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

27 Data Science With 
Python 

 بختیار
 سپهري 

 18/9/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه
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28 
  به کالسیک از ترمودینامیک،

 کوانتوم 
  برهان
 احمدي 

 20/9/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

29 
  در  آلکالوئیدها توزیع رفتار

- الکل-آبی فازي دو  هاي سیستم
 کربوهیدرات 

 سیروس
 منش  فتحی

 20/9/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه

30 
 کاربردي افزایی مهارت

 ها  چالش  و  ها فرصت دانشجویان،
  مهران
 کالمی 

  آموزش، معاون
  برنامه و  پژوهش
 کل اداره ریزي
  حرفه و فنی آموزش

 کردستان  استان اي

  علوم دانشکده
 پایه 

25/9/1399 

 کوانتومی  نویسی برنامه 31
  نوید سید

 الیاسی
 27/9/1399 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

 نجومی  عکاسی کارگاه  32
 انور سید

 اسمعیلی
 دکتر پژوهشسراي

 مهاباد  حسابی
 27/9/1399 فیزیک  گروه

33 
 خورشیدي هاي سلول

 پروسکایتی 
  محمد
 ساجدي

  ماکس موسسه
 آلمان پالنک

 27/9/1399 فیزیک  گروه

34 
  در یونیدو متدولوژي کاربرد

  و صنعت ارتباط و صنعتی توسعه
 دانشگاه 

  شاهو
 حاجبی

  عامل  مدیر
 لوله سبک هلدینگ

 نوین

  علوم دانشکده
 پایه 

3/10/1399 

35 
Raman Spectroscopy 

and its Application in 
Scientific Field 

Dr. 
Amit 

Pawbake 

J. Heyrovsky 
Institute of 

Physics 
Chemistry, 

Czech 
Republic 

 16/10/1399 فیزیک  گروه

36 
  ساختارهاي بررسی
  با   ریزساختارها و میکروسکوپی

 الکترونی میکروسکوپ از استفاده

  ثریا
  کریمی
 هلیزاباد 

 26/11/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه

37 
 روي قسمتی خارج هاي رسته

 اسپن  ي رسته یک
 صالح
 رحمانی

 27/11/1399 ریاضی  گروه کردستان  دانشگاه

38 
 , n) عملگرهاي از هاییکالس

m)- توانی D- و  نرمال (n , 
m)- توانی D- نرمال  شبه 

 سیران
 ناصري

 27/11/1399 ریاضی  گروه کردستان  دانشگاه

39 

  اصالح کربنی  کوانتومی نقاط
  ظرفیتی دو یونهاي  و کلر با شده

 عنوان  به روي و کبالت  آهن،
 کاتالیزگر 

 زهره
 رستمی 

 28/11/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه
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40 

 فسفر  با  شده دوپه کربنی  نقاط
  فلزهاي با  آنها کامپوزیت و

 عنوان  به کبالت  و نیکل،آهن
 کاتالیزگر 

 نیلوفر
 نظري 

 29/11/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه

41 
  توسعه و مخمر صنعت نوآوري

 بنیان دانش  اقتصاد
  کیوان

 مال  بهشتی

  عامل  مدیر
  بنیان دانش شرکت
 پارس ژن تالی

 30/11/1399 شیمی  گروه

42 
  و خواص،طبیعی پلیمرهاي

 کاربردآنها 
  حدیث
 شعبان

 30/11/1399 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه

43 
 براساس استوار بندي خوشه

 هسته  چگالی برآورد
 الهام
 رضایی

 30/11/1399 علوم  دانشکده کردستان  دانشگاه

 ها  آیروژل معرفی 44
  سحر
 شمامی 

 1/12/1399 علوم  دانشکده کردستان  دانشگاه

45 
  میکروویو نظریه مبانی  بررسی

 آن مختلف وکاربردهاي
 مسعود
 شادروان

 2/12/99 فیزیک  گروه کردستان  دانشگاه

46 
 اي مشخصه پذیري  میانگین

 باناخ  جبرهاي اساسی

 گالله
 جهان

 بخشیان 
 3/12/99 ریاضی  گروه کردستان  دانشگاه

 غشایی   هاي پروتئین 47
 نسرین
 تنطمیان 

 4/12/99 شیمی  گروه کردستان  دانشگاه

 پتروشیمی  صنایع با  آشنایی 48

 مهندس
  صادق 
 ، فرجپور

 شمی  زاهد

  ملی صنعت مدیران
 ایران  پتروشیمی

 کردستان  دانشگاه
 29/12/99 شیمی  گروه

 غشایی   هاي پروتئین 49
 نسرین
 تنطمیان 

 7/8/99 زیست گروه کردستان  دانشگاه

50 
  ترمودینامیک در کارنو چرخه

 کوانتومی
  الهه
 کاظمی 

 2/12/1399 فیزیک روه کردستان  دانشگاه

51 
  توسعه و مخمر صنعت نوآوري

 بنیان دانش  اقتصاد

 دکتر
 بهشتی کیوان

 مال 

 زیستی  علوم گروه
 

  دانشگاه
 اصفهان  صنعتی

2/10/1399 

52 
 استرس در Nrf2 نقش

 سرطان و التهاب اکسیداتیو،
  سوما دکتر

 سعیدي
 زیستی  علوم گروه

 
  دانشگاه
 واشنگتن 

2/12/1399 

53 
  تنظیم در ژنتیک اپی  نقش
 خواب  از محرومیت و خواب

 دکتر
  محمد
 ناصحی 

 دکتراحمدي 
  ي  پژوهشکده

  شناختی علوم
 ایران 

14/10/1399 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 
 

 102 

 برگزاري   تاریخ  آموزشی گروه وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 

54 
  بالقوه عملکرد و ساختار بیوژنز،

RNA  حلقوي  هاي 
  کریم دکتر

 رحیمی 
 زیستی  علوم گروه

  موسسه
 مغز تحقیقات

 انستیتو -اروپا
 لوي ریتا

 مونتالچینی
 ایتالیا

10/10/1399 

55 
  بالقوه عملکرد و ساختار بیوژنز،

RNA  حلقوي  هاي 
  کریم دکتر

 رحیمی 
 زیستی  علوم گروه

  دانشگاه
 -آرهوس

 دانمارك
10/10/1399 

 نانوبیوتکنولوژي  با  آشنایی 56
 دکتر

 بابایی  سجاد
 کردستان  دانشگاه

  علمی انجمن
 و بیوتکنولوژي

 مولکول و سلولی
15/9/1399 

57 
  در اکسیداتیو استرس نقش

 اعصاب برنده تحلیل هاي بیماري

 دکتر
 حسن کامبیز

 زاده
 زیستی  علوم گروه

  موسسه
 مغز تحقیقات

 انستیتو -اروپا
 لوي ریتا

 مونتالچینی
 ایتالیا

2/9/1399 

58 
  در ینگیبه  يارهایمع

 ي امهیب  و ی مال  يهاي ریگمیتصم

 دکتر
 سیروس

 منش فتحی
 20/9/1399 آمار  گروه کردستان  دانشگاه
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 99 سال در معماري و هنر دانشکده  شده   برگزار وبینارهاي عنوان

 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

  و مفهوم بر شرحی : مکان به دلبستگی 1
 محله مقیاس  در مطالعات هاي یافته

  سمانه دکتر
 خبیري 

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 24/09/1399 شهرسازي 

 دخیل :احساس پایه بر شهري طراحی 2
 شهري  طراحی در احساس بعد نمودن

  نینا دکتر
 خلیقی

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 25/09/1399 شهرسازي 

3 

 در  ارتباطات و  اطالعات فناوري نقش
  بر تاکید  با  هافعالیت الگوي تغییر

 گیريهمه از ناشی  کنونی شرایط
 کرونا  ویروس

  زاهد دکتر
 یوسفی

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 26/09/1399 شهرسازي 

  با  سنتی هنرهاي  در معنا تحلیل 4
 آیکونولوژي  رویکرد

  ساحل دکتر
 عرفانمنش 

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 صنایع
 دستی

26/09/1399 

5 

 بر زیوراالت شناسی نشانه تحلیل
  هاينقشمایه  استحاله اساس
  هاينقشمایه  به دیداري_تصویري
 هنرمندان از برخی آثار در نوشتاري

 معاصر برجسته

  شقایق دکتر
 چیتساز 

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 صنایع
 دستی

26/09/1399 

  آموزشی و اجرایی هايویژگی بررسی 6
 شهنازي استاد عالی  دوره ردیف

  مصطفی آقاي
 محمدجانلو

  پژوهشی  معاونت 
 پژوهش  هفته در

 24/09/1399 موسیقی

 آوازي  موسیقی و شعر تلفیق 7
  اثنی امیر دکتر

 عشري 
  پژوهشی  معاونت 

 پژوهش  هفته در
 24/09/1399 موسیقی

8 An Overview of Traditional and 
Modern Methods of Construction 

Dr. Kurannen 
Baaki 

  پژوهشی  معاونت 
پژوهش  هفته در  

 December 10 معماري
2020 

9 
Interactive kinetic façade: 

Improving visual comfort based 
on dynamic daylight and 

occupant's positions by 2D and 
3D shape changes 

Seyed 
Morteza 
Hosseini 

  پژوهشی  معاونت 
پژوهش  هفته در  

 December 16 معماري
2020 

10 

 المللی بین نشست
  رسمی غیر هاي سکونتگاه بررسی

  تهران موردي مطالعه  پاکستان: و ایران
 کراچی و

Dr. Noman 
Ahmeh 

Dr.Saeed Ud 
Din Ahmed 

Mr. Mansoor 
Raza 

 مظفر دکتر
 صرافی

  عالء  پویا دکتر
 الدینی

  علمی  قطب
  و بازافرینی

 شهري  بهسازي
 شهرسازي 

 اسفند 27
1399 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

 از قبل ریزي برنامه عمومی(  فضاي 11
 طراحی 

  رضا امین دکتر
 پور

  علمی  قطب
  و بازافرینی

 و شهري بهسازي
  علمی انجمن

 شهرسازي 

 شهرسازي 
  اسفند 6

1399 

 یک – رسمی غیر رسمی/ اسکان 12
 سوم) نشست نگرانه( ریشه بازخوانی

 کیانفر آیدا دکتر
  ناصر دکتر

 نجاتی 

  علمی  قطب
  و بازافرینی

 شهري  بهسازي
 شهرسازي 

 بهمن 29
1399 

 یک – رسمی غیر رسمی/ اسکان 13
 دوم) نشست نگرانه( ریشه بازخوانی

 سارا دکتر
 احمدي 

 بهمن دکتر
 احمدي 

  علمی  قطب
  و بازافرینی

 شهري  بهسازي
 1399 بهمن 8 شهرسازي 

 یک – رسمی غیر رسمی/ اسکان 14
 دوم) نشست نگرانه( ریشه بازخوانی

  ابراهیم دکتر
 مرندي زرگري
  تکتم دکتر

 آشنایی

  علمی  قطب
  و بازافرینی

 شهري  بهسازي
 99 ماه دي 24 شهرسازي 

 بازافرینی   در آن نقش و گردشگري 15
 شهرها

 کیومرث دکتر
 حبیبی 

  سوره دانشگاه
 تهران 

 1399 آذر 15 شهرسازي 

16 
 قرن شهري مدیریت و شهرسازي نقد

  جهانی روز مناسبت به ن(ایرا در حاضر
 شهرسازي) 

 براتی  ناصر دکتر
  علمی  قطب

  و بازآفرینی
 شهري  بهسازي

 1399 آذر 6 شهرسازي 

 و  ریزي برنامه در اجتماعی نوآوري 17
 شهري  توسعه

 کیومرث دکتر
 ایراندوست

  علمی  قطب
  و بازآفرینی

 شهري  بهسازي
 99 خرداد 26 شهرسازي 

 از کارا انرژي هاي ساختمان طراحی 18
 سازي  شبیه طریق

Rajiv 
Hatchandani 

  علمی انجمن
 معماري

 99 خرداد 24 معماري

 ساختمان هاي  گواهینامه با  آشنایی 19
 سبز 

 حسین مهندس
 عباسی 

  علمی انجمن
 معماري

 99 خرداد 11 معماري

20 
  پایدار توسعه عملیاتی اهکارهاير

  دانش از گیري  بهره با اصیل موسیقی
 نوین

 آزاده محمدرضا
 فر

  علمی انجمن
 موسیقی

 موسیقی
  اردیبهشت 23

99 

 تحلیلی افزار (نرم مجازي کارگاه  21
 ) Smart Pls ساختاري معادالت

  زاهد دکتر
 یوسفی

  علمی انجمن
 شهرسازي 

 شهرسازي 
  اردیبهشت 31

99 
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 وبینار میزبان سخنران عنوان ردیف 
 گروه

 آموزشی
 تاریخ

 برگزاري 

22 
  و هنر دانشکده مشترك نشست

 دپارتمان با  کردستان دانشگاه  معماري
 پرتغال آویرو  دانشگاه ارتباطات و هنر

 صالح دکتر
 ویسی  الدین
 هوشمند دکتر

 علیزاده
  کژوان آقاي

 ضیاالدینی
  محمد آقاي

 میرزائی

  و  هنر دانشکده
 معماري

  دانشکده
  و هنر

 معماري
 99 مرداد 9

23 

 توسعه  و ایجاد آنالین نشست اولین
 بین پژوهشی  و علمی هايهمکاري

  Munster دانشگاه و کردستان  دانشگاه
 آلمان 

 دکتر حضور با
 محمدي صالح

  و  هنر دانشکده
 معماري

  دانشکده
  و هنر

 معماري
 99 آذر 25

24 

  بازآفرینی قطب شوراي مجازي جلسه
 محترم معاونت  با شهري بهسازي و

 انسانی  منابع  توسعه و ریزي برنامه
 تهران  شهرداري

 کیومرث دکتر
 حبیبی 

 کیومرث دکتر
 ایراندوست

  علمی  قطب
  و بازآفرینی

 شهري  بهسازي
 99 بهمن 4 شهرسازي 

 موسیقی گروه محرمی  مهدي عاشیقی  موسیقی با  آشنایی 25
  گروه

 موسیقی
 99 بهمن 21

26 
 بر موسیقی «آفرینش  آنالین کارگاه 

 موسیقی  دستگاهیِ ردیف مبناي
 » ایران

 موسیقی گروه اسالمی امیر
  گروه

 موسیقی
 99 بهمن 19
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 نوآوري  مرکز
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 مقدمه
  به  کشور  سراسر  در  قبل  سنوات  از  متفاوت  سالی   که  99  سال  در  کردستان  دانشگاه  کارآفرینی   و  نوآوري  مرکز
  برنامه  براساس   خود  هايرسالت   و  هافعالیت   انجام   به   منسجم  ریزي برنامه   با   بود،  کرونا  بیماري   شیوع   دلیل 

  آموزش   و   خود   مخاطبین  با   ارتباط   استمرار   در   سعی  مجازي   عمدتا  رویدادهاي   برگزاري  با   و   داد   ادامه   استراتژیک
  شائبهبی   حمایت  با  توانست  مرکز  این   موجود  هاي  چالش   تمام  رغم  علی   99  سال  در  نمود.   طریق   این  از   آنان

  طریق   از   اختصاصی  بودجه   جذب   با  کردستان،   دانشگاه  فناوري   و   پژوهش   محترم   معاونت   و   محترم   ریاست
  در   نوآوري   تخصصی   توسعه   و   گسترش   راستاي   در   هاییگام   جمهوري،   محترم   ریاست  فناوري   و   علمی   معاونت
  همپوشانی  از  جلوگیري   و   افزاییهم   بیشینه   منظور  به   و   مسئولین   صالحدید   به   مرکز   این  بردارد.   دانشگاه
  و نوآوري مرکز  به  و گرفته  خود   به   جدیدي  شاکله   99 سال  دوم  نیمه   در   کارآفرینی   مرکز  با  ادغام  با  ها،فعالیت

  تالش   با  قطعا  که   نمود  فراهم  مرکز  مجموعه   براي   را   بیشتري  مسئولیتی  بار  خود   این  که   گردید   تبدیل   کارآفرینی 
  اشتغال  و   کارآفرینی   ایجاد  مسیر  هم   آن   و   مسیر  یک   در   عنوان  دو  این   همسویی  پذیرفت  خواهد   صورت   که  هایی
 کرد.  خواهد  ایجاد ملموس  دستاوردهایی بوم  و  مرز  این  جوانان زایی

  سازيشبکه   و  دانشگاه  برون  و   درون  مختلف  اقشار  به  خود  شناساندن  اخیر،  یکسال  طول   در  نوآوري  مرکز  تالش 
  زمانی  ترتیب  با   که  گزارش   این   است.  بوده   استان  سطح  در   مناسب  جایگاه  ایجاد   براي  همکار،  مختلف   نهادهاي  با
  برنامه   راستاي  در   کردستان  دانشگاه  نوآوري   مرکز   یکساله  هايفعالیت   حاصل  است،  شده   تهیه  مصور   صورت  به  و

 است. دانشگاه  استراتژیک برنامه  و  جمهوري ریاست  فناوري   معاونت  به شده اعالم
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 نوآوري  مرکز اصلی  هايفعالیت بر مروري
  مهمترین  به  خالصه  صورت  به  ادامه  در  که  جراستا  حال  در  کردستان  دانشگاه  نوآوري  کزمر   در  مختلفی  روندهاي

 شد: خواهد  پرداخته  هاآن

 هاایده  از حمایت و پذیرش
  براي  ایده، داراي دانشگاه، از  خارج اشخاص حتی و اساتید  دانشجویان،

  مراجعه   کردستان  دانشگاه  نوآوري  مرکز  به   آن،  شدن  محقق  به   کمک

  بهترین   که  بود   خواهد   آن   بر  متمرکز   مرکز،  تالش   تمام  و  کنند می 

  هدر   از   جلوگیري   مهم،  مورد   یک   کند.  عرضه  زمینه   این  در   را  راهنمایی

  لذا  است،  ایشان  ایده   نبودن   محتمل  واسطه  به   فرد،  انرژي   و  زمان  رفت

  نوآوري   شوراي  در   ایده   طرح   با  تا  شد   خواهد   تالش   کار،   هر   از  پیش

  آن   بودن  آتیهخوش   به  نسبت  احتمالی،  متخصصین  از  دعوت  و  دانشگاه

 شود.  رسانیاطالع  دهنده ایده به  و  گرفته  صحیح تصمیم

  طرح   تدوین  ينحوه   یا  ایده  ثبت   مانند   موردي   هايآموزش   به  دهنده،  ایده   فرد  يبرنامه   و  هدف  اساس   بر  سپس

 شد. خواهد  اقدام  ...  یا مرتبط  گذارسرمایه  به   نظر مورد  فرد   دادن ارتباط یا آن  با  مرتبط   کار و  کسب

  یک   واقع   در   و   شوند   معرفی  دانشگاه  رشد   مرکز   به  و   باشد   کوتاه   هاتیم   استقرار   که   است   آن   بر   بیشتر   مرکز   تالش 

 ببرد.  را  بهره بیشترین موجود،  اشتراکی کاري  فضا  از بتواند  تا کند. ایفا را رشد پیش  به شبیه نقش

 محور مسأله ویکند آپاستارت  برگزاري
  درون   نهادهاي   اکنون  کردستان،   دانشگاه  سوي  از  مداوم   آفرینی فرهنگ   و  رسانیاطالع   دلیل   به  خوشبختانه

 هايشرکت   و   افراد   طریق  از   خود  نیازهاي  رفع  منظور   به  محور  مسأله   ویکندهاي  آپاستارت  برگزاري   براي  استانی

  رویدادي  برگزاري   در  همکاري   درخواست  و  نمایند می   مراجعه  کردستان  دانشگاه  نوآوري   مرکز  به   خالق،

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

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

 شود. می ارزیابی بهتر، هايبرگزاري 
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 شده   انجام  هايفعالیت زمانی  گزارش

 1 فعالیت: شماره 
  مزایاي   و  امکانات  با  آشنایی  وبینار  رویداد:  عنوان

 تعاونی  هاي شرکت ایجاد
 99 خرداد  تا  فروردین تاریخ:

 مختصر  شرح

  اجتماعی  تامین  و  کار،رفاه  کل  اداره  همکاري   با   و  کرونا   ویروس  شیوع  دلیل  به  که  وبینار  این
  استقبال با   گردید   برگزار   دانشگاه  اساتید   ویژه  lms  بستر   در  و   مجازي  صورت   به   و   استان 
  به  ها   وبینار   از   سري  این   در.گردید  مواجه  کار   و   کسب  حوزه  به   عالقمند   اساتید   خوب

  فضاي  طریق  از  ها   دانشکده  از   یکی  با   هفته   هر   شده  اعالم  زمانبندي   براساس  و   ترتیب
  نظرات   نقطه  و  ها   پرسش  بیان  به  جلسه  در  حاضر   اساتید  و  شده  برگزار  جلسات  آنالین

 پرداختند. خود
 تصاویر 
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 شماره 
 2  فعالیت:

 99/ 01/ 27تاریخ: عسل زنبور  پرورش  وبینار  رویداد: عنوان

  شرح
 مختصر

  با   مرتبط  مستقیما  هاي   کارگاه  برگزاري  و   اجتماعی  گذاري  فاصله  حفظ   راستاي  در
 تجارب  از  استفاده  با  و  حوزه  این  به  عالقمندان  حضور  با  عسل  زنیور  پرورش  وبینار،اشتغال

 برگزار   مداوم  جلسه   سه   در  اند   بوده  نیز   دانشگاه  مستعد  دانشجویان  از  که  امر   این   کارشناس
  کار   و  کسب  از  حوزه  این  به  عالقمندان  حضور  با  آنالین  صورت  به   که  وبینار  این  .درگردید
 نمودند.  مطرح  را خود سواالت کنندگان شرکت رویداد انتهاي در گردید برگزار

 تصاویر 
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 شماره 
  فعالیت:

3 
 99/ 03/ 24 تاریخ: بازارکار و  دامی  علوم وبینار  رویداد: عنوان

  شرح
 مختصر

 توجه  یاو  دامی  علوم  حوزه  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  بهتر   چه  هر   فراگیري  راستاي  در
  با  مرتبط  مستقیما  هاي  کارگاه  برگزاري  و  اجتماعی  گذاري  فاصله  حفظ  و   کرونا  شیوع  به

 تجارب  از  استفاده  با  و  عالقمندان  حضور  با  حوزه  این  کار  بازار  و  دامی  علوم  وبینار،اشتغال
   .گردید برگزار اند بوده  نیز  دانشگاه مستعد دانشجویان از که امر   این کارشناس

 تصاویر 
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 شماره 
 4 فعالیت:

  نوپاي  هاي   شرکت  با  همکاري  به  دعوت  فراخوان  رویداد:  عنوان
 استانی درون 

 99/ 03تاریخ:

  شرح
 مختصر

 تقویت  و  زاییاشتغال  در  خود  رسالت  راستاي  در  کردستان  دانشگاه  نوآوري  مرکز 
  تخصص   زمینه  هر   (با  کردستان استان  درون  هايشرکت  کلیه  کار،از   و   کسب  اکوسیستم

 همکاري   به  دعوت  مشاور،  هايهسته   قالب  در  اند،   بوده  مشارکت  به   مایل   که  فعالیت)  و
 نمودند  آمادگی  اعالم  متفاوت  هاي  قابلیت   با   هایی  شرکت  فراخوان  این   اساس   بر   .نمود

  به  کردستان  مترجمان  مشاور  هسته  گرفته  صورت   کارشناسی  هاي  بررسی  از  پس  که
 گردید. انتخاب نوآوري مرکز  در مستقر  مشاور هسته عنوان

 تصاویر 
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 شماره 
 5 فعالیت:

  هاي  پنل  طریق  از  درآمدزایی  وبینار  رویداد:  عنوان
 خورشیدي

 99/ 05/ 07تاریخ:

 مختصر  شرح

 برگزاري   به  اقدام  نوآوري  مرکز   جدید  کارهاي  و  کسب  معرفی  و  زاییاشتغال  راستاي  در
 فارغ  و  متخصصین  از  یکی  حضور  با  خورشیدي  هاي  پنل  طریق   از  زایی  درآمد  وبینار

 رو   روبه  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  خوب  استقبال  با  که  نمود  حوزه  این  التحصیالن
 .شد

 تصاویر 
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 99/ 05تاریخ: خالقیت  مربی   تربیت تابستانی مدرسه  رویداد: عنوان 6 فعالیت: شماره 

 مختصر  شرح

 مربی   کمبود  و   نوآور   و   خالق  آموزاندانش   و   دانشجویان  پرورش  اهمیت   به  نظر  
  مختلف   هايرشته  اساتید  کلیه  تجهیز   هدف   با  کشور،  سطح  در   زمینه  درین   توانمند

  و   کلیدي  و   مهم  موارد  چنین  آموزش  با  مرتبط  هايمهارت  به   معلمان  و  دانشگاهی
  نوآوري،   و  خالقیت  ترویج  با  رابطه  در  کردستان  دانشگاه  نوآوري  مرکز   رسالت  به  نظر 

 شروع  با  عملی  رویکرد با  همراه   جلسه چهار  در خالقیت مربی تربیت  مشترك  دوره
 .شد آغاز ،99 مرداد از

 تصاویر 
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 7 فعالیت: شماره 
 انجمن  با  نوآوري  مرکز  متقابل  خدمات  وبینار  رویداد:  عنوان

 دانشجویی  هاي  کانون  و  نشریات و ها
 99/ 06/ 16تاریخ:

 مختصر  شرح

  ویژه   به  دانشگاه   تحصیل  به   مشغول  دانشجویان  بیشتر   چه  هر   آشنایی  براي
  با  کردستان  دانشگاه نوآوري مرکز  دانشگاه  فرهنگی هاي حوزه  در فعال  دانشجویان

  بیشتر   چه   هر   شناخت  راستاي  در  دانشگاه   اجتماعی  و   فرهنگی  معاونت  همکاري
  نوآوري   مرکز   متقابل  خدمات  با  دانشجویی  نشریات   و  ها  کانون،ها  انجمن   دبیران

 قرار  محترم  دبیران  استقبال  مورد  که  نمود  برگزار  تخصصی  وبیناري  دانشگاه
  خود   سواالت  و  نظرات  نقطه  بیان  به  جلسه  از  پس  حاضرین  وبینار  این  در.گرفت

  دانشگاه  نوآوري  مرکز   مدیر   سلیمانی  صادق  دکتر   آقاي  مربوطه   مدرس  که  پرداختند
 دادند.  پاسخ شده  مطرح هاي  پرسش به

 تصاویر 
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 8 فعالیت: شماره 
 بین  فریلسنگ   حوزه  در   تخصصی   وبیناري  رویداد:  عنوان
 خارجی مشتریان  براي  المللی

 99/ 07/ 20تاریخ:

 مختصر  شرح

  به   اقدام  نوین  کارهاي   و  کسب  معرفی   و  اشتغالزایی  راستاي  در   دانشگاه  نوآوري  مرکز 
  عالقمندان   ویژه  توجه  مورد  که  نمود   امر   متخصصین   از   یکی  حضور   با   دوره  این   برگزاري

  اینچنین   برگزاري   خواستار   حاضر   کنندگان   شرکت  وبینار  این  .در  گرفت  قرار   حوزه  این  به
 .گردیدند نوآوري مرکز  سوي  از وبینارهایی

 تصاویر 
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 شماره 
 9 فعالیت:

  زبان   به   تال یجید  ي ارزها  گانیرا  ناریوب  رویداد:  عنوان
 ساده

 99/ 07/ 22تاریخ:

  شرح
 مختصر

  تعاون   توسعه  و   ي نوآور  مرکز   د،یجد   يکارها  و  کسب  یمعرف  و   ییزااشتغال  ي راستا  در
  زمینه   در   وبیناري   برگزاري   به   اقدام  )   کردستان  دانشگاه   ي نوآور  مرکز   در   (واقع   کردستان 

  زایی   درآمد   از  نحوه  این  گوناگون  راهکارهاي  به  مربوطه  مدرس   که  نمود  دیجیتال  ارزهاي
 رسیدند.  خود سواالت زمینه در  پاسخی  به ارزها رمز حوزه به عالقمندان و پرداخت

 تصاویر 
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 شماره 
 10 فعالیت:

  و  کسب  ی حقوق  مسائل  گانیرا  نار یوب  رویداد:  عنوان
 کارها

 99/ 07/ 30تاریخ:

 مختصر  شرح
 کسب هاي  حوزه  با متربط  حقوقی  مسایل  با نوپا  هاي  شرکت  بیشتر  هرچه  شناخت جهت

  مرکز  در  مستقر  تعاون  توسعه   مرکز   نوآوري   برپایه   و  نوین  کارهاي   و   کسب   بویژه  کار   و
 نمود.  مجازي فضاي بستر  در موضوع  این با وبیناري  برگزاري به  اقدام  نوآوري

 تصاویر 
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 شماره 
 11 فعالیت:

  زمان  در   توریسم   و  گردشگري  صنعت  وبینار   رویداد:  عنوان
 کرونا 

 99/ 08/ 07تاریخ:

  شرح
 مختصر

  و  گردشگري  هاي  درزمینه  کار  و   کسب  انگیزه  ایجاد  و  نمودن  پویا  جهت  که  وبینار  این
 شرکت  مناسب  استقبال  با  گردید  برگزار  کردستان  مترجمان  مشاور  هسته   همکاري  با

 نمودن   پویا  راهکارهاي  بیان  به  موضوع  مدرس  وبینار  این  در.گردید   مواجه  کنندگان
 پرداخت. کرونا  ویروس شیوع زمان در  استان در گردشگري صنعت

 تصاویر 
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 شماره 
 12 فعالیت:

  و  کسب  کیستماتیس   یبخش  اثر   ناریوب  رویداد:  عنوان
 کرونا   ط یشرا در کارها

 99/ 08/ 14تاریخ:

 مختصر  شرح

 مرکز   در  مستقر   کردستان  مترجمان  فدراسیون  مشاوره  هسته  همکاري  با  که  وبینار  این 
  اثر   با کار  و   کسب   حوزه  مخاطبین  بیشتر   چه   هر  شناخت  راستاي  در   و دانشگاه  نوآوري
  خوب   بسیار  استقبال  با  گردید  برگزار  کرونا  شیوع  زمان  در   کارها  و   کسب  گذاري

 .  شد  مواجه دانشجویان
 تصاویر 
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 فعالیت:   شماره 
13 

  مقابل   در   یاجتماع  تیمسئول  ناریوب  رویداد:  عنوان
 کرونا   از  دهید بیآس   يکارها کسب

 99/ 08/ 20تاریخ:

 مختصر  شرح
  پی   در  مختلف  مشاغل   پذیري  آسیب  و   کرونا  شیوع  زمان  به  توجه  با  وبینار  این  در 

  داشتن   نگاه  زنده  و  ها  آسیب  این   قبال  در  نهادها  اجتماعی  مسئولیت  به  بیماري  این
 شد.  پرداخته شرایط  این در نوین  کارهاي و کسب

 تصاویر 
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  فعالیت:   شماره 
14 

  و   نفوذ   موثر   ارتباط  راههاي  وبینار  رویداد:  عنوان
 اول  جلسه  -کالمی  جذابیت

 99/ 08/ 21تاریخ:

 مختصر  شرح
  در   مستقر   کردستان  مترجمان  فدراسیون  مشاوره   هسته  همکاري   با  که  وبینار  این  

  به  شد  مواجه دانشجویان خوب بسیار استقبال با گردید برگزار  دانشگاه نوآوري مرکز 
 .شدند وبینار این  بعدي جلسات  ادامه خواستار حاضر  کنندگان شرکت که نحوي

 تصاویر 
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 شماره 
 15 فعالیت:

 99/ 08/ 24تاریخ: نوآوري  آموزي کتاب مسابقه   رویداد: عنوان

 مختصر  شرح

 نوآوري   هاي حوزه به عالقمندان بین  در انگیزه ایجاد راستاي در دانشگاه نوآوري مرکز 
 مرکز  محل  در  را   عالقمندان   این   حضور  فرصت   که  کرونا  شیوع  ایام  به   توجه  با  نیز   و

 وبینار  قالب  در   را   اي  مسابقه  تا  شد  برآن   کتابخوانی   و  کتاب  روز  با   همزمان  است،   گرفته
  دانشجویان  و   عالقمندان   بین   در  "بیندیش   متفاوت   ،خالقیت"  آموزي   کتاب  موضوع   با   و

  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  از   نفر   50  از  بیش   که  رویداد   این  نمایند.در  برگزار
 دانلود  و  شده  داده  لینک  در  نام  ثبت  از  پس  داشتند  حضور  کشور  سراسر   از  دانشگاهی

 خیر از  پس وبینار پورتال در حضور با آزمون برگزاري درروز آن مطالعه و مذکور کتاب
 به   آنان  سلیمانی  دکتر   آقاي  جناب  دانشگاه  نوآوري  مرکز   محترم  مدیر   توسط  مقدم
  از   سوال   40  به  بایست  می  آنجا  در  که  شدند  هدایت  کردستان  دانشگاه  آزمون  درگاه

 روال   کردند.این   می  پیدا  حضور  وبینار  پورتال   در  مجددا   و   داده   پاسخ   کتاب  محتواي
  این  در  سوم  تا  اول  نفرات   نمرات  سریع  آنالیز   با  آن   از  پس  و  گردید  انجام  مشکل  بدون

  دانشگاه  پژوهشی  محترم  معاون  باحضور  که  رویداد  این   گردیدند.در  مشخص   مسابقه
 خصوص   در  خود  نظرات  نقطه  بیان  به  ایشان  پذیرفت  صورت  کرمی  دکتر   آقاي  جناب
 نیز  و  خالقیت  و  نوآوري  زمینه  در  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  بین  در  انگیزه  ایجاد
 با   گردید.حاضرین  اعالم  نفرات  جوایز   ایشان  حضور  در  و  پرداختند  کارآفرینی  انجام

  دانشگاه  در مراسمات اینگونه استمرار  خواستار هایی رویداد چنین برگزاري از استقبال
 .بودند

 تصاویر 
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 شماره 
 15 فعالیت:

 99/ 08/ 24تاریخ: نوآوري  آموزي کتاب مسابقه   رویداد: عنوان
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 شماره 
 16 فعالیت:

  پیش  جدید   هاي   چالش  و  کارآفرینی  وبینار   رویداد:  عنوان
 آن  روي 

 99/ 09/ 02تاریخ:

  شرح
 مختصر

  ایجاد  و   کارها  و   کسب  در  نوآوري   منظر   از   موضوع   اهمیت   و  کارآفرینی   هفته   به   توجه  با
  در   مستقر   کردستان  مترجمان  مشاور  هسته   همکاري   با  نوآوري   مرکز  زمینه   این   در  خالقیت

 مدرس   کافی  تسلط   به   توجه   با   که  نمود   وبینار  این   برگزاري  به  اقدام   دانشگاه  نوآوري   مرکز 
 انتها   در  و  دنبال   را  ایشان  هاي  صحبت  رویداد   پایان  تا  عالقمندي  با  کنندگان  شرکت  وبینار،

 نمودند.  مطرح  موضوع این در  را  خود سواالت
 تصاویر 
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 شماره 
  فعالیت:

17 

 جذابیت   و   نفوذ   موثر   ارتباط   راههاي  وبینار   رویداد:  عنوان
 دوم  جلسه  -کالمی 

 99/ 09/ 19تاریخ:

  شرح
 مختصر

  و  موثر  ارتباط  وبینار  در  کنندگان  شرکت  توسط   گرفته  صورت   استقبال  به  توجه  با
  نوآوري   مرکز  در   مستقر  FKT  مشاور  هسته   همکاري   با  وبینار   این  دوم  جلسه   برگزراي   درخواست

  مطالبی  بیان  به  که  گردید   برگزار  حوزه  این  عالقمندان  آشنایی  جهت   رویداد  این  دوم  جلسه
 پرداخت.  نوین کارهاي  و  کسب  در ارتباطات نحوه خصوص  در  مفید 

 تصاویر 

 
 

  



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ي مرکز نوآور

 
 

 128 

 شماره 
  فعالیت:

18 
 99/ 09/ 25تاریخ: رسانه  سواد  مبانی  و  اصول وبینار  رویداد: عنوان

  شرح
 مختصر

  هاي   آموزش   زمینه  در   دانشگاه   داخلی  نیازهاي  رفع  و  سازمانی  درون   تعامالت  راستاي  در
 محتوایی  آموزش  زمینه  در   نیز و  دانشگاه  اجتماعی  و   فرهنگی  معاونت  همکاري  با  کاربردي

 کنندگان  شرکت  خوب  استقبال  با  گردید  برگزار  دانشجویی  هاي  انجمن  و  نشریات  عوامل  به
 ..گردیدند وبینار این  دوم دوره برگزاري خواستار که نحوي به گردید مواجه وبینار در

 تصاویر 

 
 

  



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ي مرکز نوآور

 
 

 129 

 شماره 
 19 فعالیت:

 99/ 09/ 29تاریخ: گذار  بنیان  آموزي   فیلم مسابقه رویداد: عنوان

 مختصر  شرح

 راستاي  در  پژوهش   هفته  در  استان  نخبگان  بنیاد  همکاري  با  دانشگاه  نوآوري  مرکز 
 به  اقدام   کرونا  شرایط  در  دور  راه   از  آموزش  زمینه  در  خود  اجتماعی  رسالتهاي  و  وظایف

 که  کرد"بنیانگذار  "  عنوان   تحت  آموزي  فیلم   مسابقه   عنوان  تحت  اي   مسابقه  برگزاري
 نقدي   جوایزي  سوم  تا  اول  نفرات  به  مذکور  مسابقه  از  گرفته  صورت  استقبال  به  توجه  با

  و  نوآوري  مرکز   مخاطبین  حضوري  غیر   آموزش  هدف   با  که  رویداد  این   در.گردید  اهدا
 ارائه   به  وبینار  از   بخشی  در  سلیمانی  صادق  دکتر   آقاي  پذیرفت  صورت  کارآفرینی
 در   مستقر   کارآفرینی  و  نوآوري  مرکز   در  موجود  فرآیندهاي  خصوص  در  توضیحاتی

 مجازي  آزمون  اخذ  سامانه  به  مراجعه   با  افراد  رویداد  این  پرداختند.در  کردستان  دانشگاه
  نفرات  آن   نتایج  براساس  و  داده  ارائه  مسابقه  این  با  رابطه  در   را  خود  آزمون،دانشگاه

 شد.  داده مرکز  طرف  از جوایزي آنان به و  برترمشخص
 تصاویر 
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 شماره 
 20 فعالیت:

 99/ 10/ 03تاریخ: ي فرد  ي ساز  توانمند   و   یشناس   خود   نار یوب  رویداد:  عنوان

 مختصر  شرح
  در  و  نوآوري  مرکز  در  مستقر  منتا  تعاون   توسعه  مرکز  ظرفیت  از  استفاده   با  که  وبینار  این

  براي   مختلف   مناظر  از  افراد   سازي  توانمند   به   گردید   برگزار  مرکز  مدت  بلند   اهداف  راستاي
 پرداخت. کار  و  کسب  حوزه به ورود

 تصاویر 
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  فعالیت:   شماره 
21 

 99/ 10/ 16 تاریخ: پردازي ایده از  فراتر  وبینار رویداد: عنوان

 مختصر  شرح

  و   دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوري  مرکز   هاي  رسالت  راستاي  در   نوآوري  از   فراتر   وبینار
  نظیر   کم   حضور  با  جاري  ماه  دي  16  تاریخ  در  مرکز   این  استراتژیک   برنامه  براساس

  سراسر   ...از  و  آموختگان  دانش  ،اساتید  ،دانشجویان  :  جمله  از  حوزه  این  عالقمندان
  حوزه   برجستگان  از  که  صدرقاضی  دکتر   آقاي  وبینار  این  گردید.مدرس  برگزار  کشور

  نیز   و  خود  مفید  مطالب  بیان  به   بودند  المللی  بین  هاي  عرصه   در  نوآوري  مدیریت
  به  حاضرین وبینار این انتهاي پرداختند.در جهان کشورهاي دیگر  در خود تجربیات

 وبیناري  گردید  بنا   سواالت  گسترده  حجم   دلیل  به   که  پرداختند   خود  سواالت   بیان
  هاي   حوزه  مدرسین   دیگر   و   گرانقدر  مدرس   این  حضور با نزدیک  اي آینده  در  دیگر 

 .گردد برگزار  الملل  بین  عرصه در نوآوري
 تصاویر 
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 فعالیت:  شماره 
22 

 99/ 11/ 1 تاریخ: برکت  کاك  اشتغالزایی رویداد  رویداد: عنوان

 مختصر  شرح

 امام(ره)  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد-کشور  برکت  بنیاد  همکاري  با  که  رویداد  این
  حضور  با  کردستان  دانشگاه  نوآوري  مرکز   میزبانی   و  صنعت  و   علم   دانشگاه -  کشور
  رعایت  با  ارومیه)-کرمانشاه-کشور(کردستان  غرب  گانه  سه  مناطق  از  هاییتیم   نهایی

 گردید  برگزار روز  سه   طی و   دانشگاه   نوآوري مرکز   محل  در  بهداشتی  هاي  پروتکل 
 هايحمایت  بر   عالوه   رویداد  این   داد.در   پایان  خود  کار  به   ماه   بهمن  3  تاریخ   در

  10  تا   6  نفرات   به   و   ویژه   نقدي  جوایز   سوم  تا  اول   نفرات  به   کار،   و   کسب  گیريشکل 
  و  کسب  ایجاد  راستاي  در  رویداد  شد.این  تقدیم  برکت  بنیاد  طرف   از  هدایایی  نیز 

 .رسید انجام به مرزي مناطق روستایی کارهاي
 تصاویر 
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  فعالیت:   شماره 
23 

 99/ 11/ 07 تاریخ: اي  منطقه  پیشرفت  نوآوري  مرکز افتتاح  رویداد: عنوان

 مختصر  شرح

  دانشگاه   مابین   فی  اي   نامه   تفاهم  طی  برکت بنیاد  اي   منطقه  پیشرفت  نوآوري  مرکز 
 نوآوري  مرکز   محل  در  خمینی(ره)  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  و  کردستان
 اجرایی  ستاد  رئیس  مخبر   دکتر   آقاي  جناب  حضور  با  همزمان  کردستان  دانشگاه

  کشوري  و  استانی  مسئولین حضور با  که مراسم  این گردید.در افتتاح  امام(ره) فرمان
  آیین   در  شنبهسه   روز  ايمنطقه  پیشرفت  در  برکت  بنیاد  مدیرعامل   مشاور  شد  برگزار
 جامعه   ارتباط  پیرامون  کارهایی  مرکز   این  در  است   قرار  داشت:  اظهار  مرکز   این  افتتاح

 .شود انجام کولبري رفع  و پایدار اشتغال ایجاد راستاي در دانشگاه  و
  انجام   نخبگان  و  اساتید  ظرفیت  از  استفاده  با  کار  این  اینکه  بیان  با  اکبري  اهللاروح
  اعالم  مشارکت براي نخبه و  استاد 800 مرکز، این بکار  آغاز در  کرد: اضافه شود،می

  اینکه  بیان  با  وي.اندکرده فعالیت  به   شروع  نفر   10 حاضر  حال در  که کردند آمادگی
  این   ایجاد  اهداف   جمله  از  کولبر   افراد  انسانی  کرامت  حفظ   و  پایدار  اشتغال  ایجاد
  شامل   ايمنطقه  هاياستان  از  مرکز   این  در  مستقر   افراد  شد:   یادآور  است،  مرکز 

  اشتغال   ایجاد  براي  را  خود  هايایده  که  هستند  کرمانشاه  و  کردستان  غربی،  آدربایجان
  عرضه   ندارند،   را   عرصه   این  در  فعالیت  به  تمایلی  که  کسانی   و  کولبر   افراد  پایدار

 .کرد خواهند
  از   استفاده   با  کرد:  تاکید  ايمنطقه  پیشرفت  مرکز   در  برکت  بنیاد  مدیرعامل  مشاور

 اشتغال   ایجاد  راستاي  در  هاطرح  این   کردن  عملی  با   و  مرکز   این   در  شده   ارائه   هايایده
 .شد خواهد اقدام کولبري پدیده رفع  و پایدار

 تصاویر 
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 شماره 
 24 فعالیت:

 99/ 11/ 08 تاریخ: محلی   جوامع در نوآوري  پذیرش  وبینار رویداد:  عنوان

 مختصر  شرح

 بررسی   و  تحلیل   ضرورت   و   نقش  راستاي  در   کردستان  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوري  مرکز 
 بررسی  به  نوآوري،   و   فناوري  بوم  زیست   بازیگران  و  مدخالن  ذي  ذینفعان،   کلیه  وضعیت
  مهمترین  و   نهایی  کنندگان  استفاده  مثابه  به   محلی  جوامع  در   نوآوري  پذیرش  ماهیت

  مشاورین  و   متخصصین   از  یکی  مهارت  و   تجربه   از   گیري  بهره  با   منظومه  این   مخاطبین
 پرداخت   محلی  جوامع  در  نوآوري  پذیرش  موضوع  با  وبیناري  برگزاري  به  اقدام  حوزه،  این
 روبه عرصه این در عالقمند افراد و وختگانآم دانش و دانشجویان خوب استقبال با که
  و  اثربخش   کارکرد  تفضیلی  شرح  به  انجامید  طول  به  ساعت  2  که  وبینار  شد.این   رو

  این  در آن،   کیفیت و  پذیرش آهنگ   رصد ضرورت  و محلی  جوامع  در  ها نوآوري فرجام
 پرداخت.  زمینه

 تصاویر 
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  فعالیت:   شماره 
25 

  پدر-  پولدار  پدر"صوتی  آموزي   کتاب  مسابقه   رویداد:  عنوان
 فقیر 

 99/ 12/ 19 تاریخ:

 مختصر  شرح

  حوزه   به  عالقمند  مخاطبین  جذب  راستاي  در  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوري  مرکز 
 موجود  وزین  هاي  کتاب  در  شده  نگاشته  تجربیات  از  گیري  الهام  با  و  کار  و  کسب  هاي
  آمده   بوجود  ظرفیت  از  استفاده  با   و  فقیر   پدر  -  پولدار  پدر  کتاب  جمله  از   المللی  بین
  تحت  رویدادي  برگزاري  به  اقدام  صوتی  هاي  کتاب  از  استفاده  با  کرونا  شیوع  اثر   در

  اساس   بر   سوم  تا  اول  نفرات  به  رویداد  این  در  و  نمود  صوتی  کتابخوانی  مسابقه  عنوان
 .گردید اهدا  نقدي جوایزي کتاب محتواي از  آمده بعمل آزمون

 تصاویر 
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 اي توسعه وردهايدستا
  ترتخصصی   مراکز  و  شعب  اکنون  کردستان،  دانشگاه  نوآوري   مرکز  گذاريپایه   از  سال  نیم   دو  به   نزدیک   از  پس
  از   خارج   مندانعالقه   حتی   و   دانشجویان   اساتید،  از  زیادي   تعداد  و   گرفته   شکل  دانشگاه  خارج  و   داخل   در   آن

  شرح   به   کردستان  دانشگاه  نوآوري  بومزیست  توسعه  مختصر   اینفوگرافی  است.  کرده  همراه  خود   با  نیز  را  دانشگاه
 باشد. می   زیر تصویر 
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 آتی  برنامه و  گیرينتیجه
  و   انگیزه  ایجاد   کارآفرینی،   و   نوآوري   ترویج  و   آموزش   بر   را   خود   توان   تمام   دانشگاه  کارآفرینی   و   نوآوري   مرکز 
  نهاده   نوآوري   و  خالقیت  از  استفاده   با  نوین   کارهاي   و  کسب از  حمایت  و   کارها   و   کسب   گیري شکل   براي  دانش
  استان  بویژه  بوم   و  مرز  این  جوانان  زایی  اشتغال  موضوع   براي  ناچیز  چند   هر  گامی   کند   می  تالش   و  است

  گذشت  که   سالی   در   کارآفرینی  و   نوآوري   مرکز   دارد.   بر   مرتبط   هاي   سازمان   و   نهادها  سایر   همکاري   با  کردستان 
  گستره   در بتواند  نمود تالش   کارآفرینی  امر متولی هايسازمان  و سرمایه بازارهاي با متعدد جلسات برگزراي با

  هايفعالیت   زمینه  گسترش   دیدگاه   با  بویژه  و   نکند   دور  چشم  از   را  صنعت   و  جامعه  با   ارتباط  امر  خود  هاي  فعالیت
  و   پژوهش   محترم   معاونت  و  ریاست  حمایت  با  توانست  استان   در   تخصصی   نوآوري   مراکز   قالب  در   مرکز   این

  ارزشمندي  اعتبارات  جمهوري  ریاست  فناوري   و  علمی  محترم  معاونت   به   جامع   پروپوزالی  ارائه   و   دانشگاه  فناوري 
  سنندج  از  خارج  هايدانشکده  نوآوري  مراکز  همچنین  و  نوآوري  مجتمع  نیز  و  فناوري  و  نوآوري   پردیس  براي  را

 نماید.  جذب
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 افزار سخت ارتقاي

 زیر مشخصات با G9 استوك سرور دستگاه  یک خرید
Model: ProLiant DL380 Gen9 
Processor Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz 
Logical Processors: 48 
RAM: 128 GB 
H.D.D: 1.2 TB 

 

  سرویس به آن کردن اضافه و شده  خریداري  سرور روي VMware ESXi, 6.7.0 هایپروایزر بنص
 مرکز  زیرساخت

  و   پردازشی   هسته  304  به  مرکز  محاسباتی  قدرت   سریع،  محاسبات  مرکز  زیرساخت  به   سرور   این  شدن  اضافه  با
 کرد.  پیدا ارتقاء حافظه  گیگابایت 640
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  ي (تئور  کردستان   دانشگاه  عیسر   محاسبات   مرکز   ي هاسی سرو  و  مدل "  آموزشی  کارگاه  برگزاري 

 99 سال پژوهش هفته  مناسبت به ")یعمل و

  مرکز   خدمات  از   استفاده   نحوه   با  دانشجویان   و   علمی  هیأت   اعضاي   آشنایی   راستاي  در   آموزشی   کارگاه   این
  کارگاه  این  در  شد.  برگزار  12  تا  10  ساعت  از   99  آذر  20 شنبهپنج  روز  در  کردستان  دانشگاه  سریع  محاسبات

 شد:  داده پوشش  زیر  موارد

   سریع محاسبات تعریف •
 دارند  نیاز سریع محاسبات  به که مختلف کاربرد چندین بیان •
 دسکتاپ محاسبات  با سریع محاسبات تفاوت •
 سازيمجازي فناوري  و ابري رایانش مدل  معرفی •
 مرکز زیرساخت مشخصات بیان •
  کردستان دانشگاه  سریع محاسبات  مرکز از استفاده  هايمزیت •

 هاپروژه و  هانامهپایان  در آن نقش و
 مرکز  سایت وب  معرفی •
 دانشجو و علمی  هیأت عضو توسط سرویس درخواست نحوه •
 گرنت محل از پرداخت فرم تکمیل نحوه و  مرکز هايتعرفه •
  رایج سازهايشبیه و  افزارهانرم دریافت سرویس  معرفی •
 مرکز از کننده استفاده کاربران آمار ارائه •
 سرور روي از نتایج برداشتن  مرکز، به دور راه از اتصال نحوه •
   پاسخ  و پرسش •
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   "مه و  ابر رایانش در سبز  بنديشبکه  و رایانش" وبینار  برگزاري
  دانشگاه  االمللبین  روابط   همکاري  با   وبینار   این

  اعضاي  آشنایی   آن   اصلی  هدف   شد.  برگزار   کردستان
-حوزه  با  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  علمی  هیات
  مصرف  کاهش  زمینه  در  کاربردي  و  تحقیقاتی   هاي

  وبینار،  این  سخنران   بود.  رایانشی  هايسیستم  انرژي
  دانشیار  ایشان  بودند.  فر   شجاع  محمد   دکتر  آقاي  جناب
  انگلستان  کشور  ساري  دانشگاه  در  6G  نوآوري  مرکز

  و   تحقیقاتی   کارهاي   سبز  رایانش  زمینه   در   که   هستند 
  این   اصلی  تمرکز   اند.داده  انجام   زیادي   بسیار  عملی
  داده   مرکز  یک  زیرساخت  از  بهینه  استفاده   روي  وبینار
  رایانش  نوظهور محاسباتی  مدل این،  بر عالوه  بود. ابري

  توجه   صنعت   و  دانشگاهی  جامعه   بین   در   اخیرا   که  نیز   مه 
   شد. داده  پوشش است، کرده جلب خود  به چشمگیري

  مختلف   هاي دانشگاه  از   وبینار   این  کنندگان شرکت
  به   عالقمندان   از   آنها  بیشتر  که   بودند   کشور  سراسر
  سریع،   محاسبات  مانند   عملیاتی  و  تحقیقاتی   هايحوزه

  و  سازيمجازي  فناوري   مه،   رایانش   ابري،   رایانش
 بودند. داده   مرکز مدیریت
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 "شد؟ داده کالن مهندس  یک توانمی چگونه" وبینار  برگزاري
-دستگاه  و  کاربران  تعداد   روزافزون  رشد   با

  هاي برنامه  تعداد  اشیاء،  اینتنرت  هاي
  است.   کرده  پیدا  افزایش   شدت  به   کاربردي 

  خالف   بر   امروزي،  کاربردي  هايبرنامه
  حجم،   اصلی  خصیصه   سه  داراي  گذشته،

  تحت   مفهومی   که  هستند   سرعت  و   تنوع 
  وجود   به   را  )Big Data(   داده  کالن  عنوان
  تحلیل  و پردزاش  سازي،ذخیره است. آورده

  شخصی   کامپیوترهاي  وسیله   به  هاداده  این
  هايشرکت  و  هاسازمان  حاضر،  حال  در  گیرد.می  صورت  سریع  محاسبات  مراکز  توسط   بلکه   نیست  انجام  قابل

  این  در  هستند.  مواجه ها داده کالن  تحلیل   و  پردازش  چالش با  که دارند  وجود  ایران خارج و  داخل  در  متعددي 
  این   بررسی  به   تهران،   پیشرفته  نگار   داده   پرنیان   شرکت  در  داده   کارشناس   مالولی،  علی   مهندس   آقاي   وبینار، 
  خود  تجربیات  ایشان  همچنین  نمودند.   آشنا  مفاهیم  این   با   را  دانشجویان   و   پرداختند   تخصصی   صورت  به  موضوع 

  تکمیلی   تحصیالت  و  کارشناسی  دانشجویان  وبینار  این  اصلی  مخاطبین  گذاشتند.  اشتراك  به  دانشجویان  با  را
 بودند. سریع  پردازش  و هاداده کالن  حوزه  به  عالقمند 
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 "ی کیگراف يها پردازنده و يا هسته  چند يهاستمی س  با ییآشنا " وبینار  برگزاري
  ع ی سر  پردازش   موضوع   که  است  شده  باعث  ریاخ  سال  چند   طی   يوتر یکامپ  يهابرنامه  و  هاداده  ریچشمگ   رشد 

  محاسبات  مراکز  .بگیرد  قرار  صنعت  و  دانشگاه  توجه   مورد   شدت  به   ) HPC(  باال  ییکارا   با  محاسبات  اصطالح  به  ای
  به  کنند.  استفاده سریع  پردازش  هايمزیت از بتوانند  افراد  که   اند ساخته فراهم بستري )HPC Centers( عیسر

  اهمیت  حائز  بسیار  مراکز  این  توسط   شده  مهیا  امکانات  از  استفاده  نحوه  آن،   هايمزیت  از  مندي بهره  منظور
  وتر یکامپ افزار  سخت مورد در  یمباحث د یبا آن، از استفاده دانش بر  عالوه سریع محاسبات مراکز  کاربران است.

  ن یترع یسر  در   و  ممکن  حالت  نیتر نهیبه  به  را  خود  برنامه  بتوانند   تا  باشند   داشته  يمواز   ی سینوبرنامه  نحوه  و
  به   اجرا   قابل   که   ی صورت  به   خود   ي برنامه  ل یتبد   ا ی  و   نوشتن  یی توانا  که   است   الزم  بنابراین  . رند یبگ   اجرا   زمان

 باشند.  داشته  را  باشد  گرافیکی هايپردازنده و  ايهسته چند  هايسیستم روي  يمواز  صورت

  مرکز   سریع،  پردازش   حوزه  به   عالقمندان  و  التحصیالنفارغ  دانشجویان،   توانمندسازي  و   آشنایی  منظور  به
  روي   نویسیبرنامه  کارگاه   )IPM(  بنیادي   هايدانش  پژوهشگاه  همکاري  با  کردستان  دانشگاه  سریع  محاسبات
  برگزار   مختلف  دوره  دو  در  کارگاه این  نمود.   برگزار   را   گرافیکی  هايپردازنده   و ايچندهسته  هايسیستم

  در  که  حالی  در  بود  اي چندهسته  هايپردازنده  و  کامپیوتر   معماري  روي  اصلی  تمرکز  اول،  دوره  در   گردید. 

 شد.  داده آموزش OpenMP نویسی برنامه مدل دوم دوره

  معماري   لیسانسفوق  مدرك   داراي  ایشان  بودند.  شعارزمان   رشید  مهندس  آقاي  تخصصی،   کارگاه  این  مدرس

  محاسبات   مرکز  فنی  کارشناس  حاضر  حال  در  و  هستند  تهران  خوارزمی  دانشگاه  از  کامپیوتري  هايسیستم 

 باشند. می ) IPM - بنیادي هايدانش  (پژوهشگاه کامپیوتر علوم پژوهشکده سریع
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 دانشکده  تفکیک به شده ارائه  هايسرویس آمار
  شده   ثبت  درخواست  260  تعداد  مجموع  در  )25/12/99  تا  8/2/97  (تاریخ  سیستم  از  شده  گرفته  آمار  اساس   بر

  از   خارج   افراد   به   شده   ارائه   هاي سرویس  همچنین   و   دانشکده   هر   تفیکیک   به   هادرخواست  تعداد   زیر   شکل  است.
 ، 111  با  مهندسی  دانشکده   به  مربوط  ترتیب  به  درخواست  تعداد  بیشترین  دهد.می  نشان  را  کردستان  دانشگاه

  است. درخواست  20 با کشاورزي دانشکده  و 42 با هادانشگاه  سایر ، 79 با پایه علوم
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 GPU نصب
  به  زیر   دلیل   دو   بنابه  شده  انجام  هايبررسی  از  پس   سریع،  محاسبات  مرکز  توسط   GPU  سرویس   ارائه  منظور   به

 نکنیم:  نصب ) 1( بند   در  شده  خریداري سرور  روي   را آن  که   رسیدیم نتیجه  این

  پژوهشگاه   نیتور   ابر   توسعه  و  قیتحق  ریمد   دشتبانی،   مهندس   آقاي  با  شده  انجام  هايصحبت  اساس   بر )1
  همزمان   استفاده   و   سازي مجازي  امکان   سرور،   روي   GPU  نصب   صورت   در   ،IPM  ي ادیبن  ي ها  دانش

 شود. می منابع رفت هدر باعث امر این ندارد. وجود آن  از  کاربر چندین

 نیست.  GPU مختص و  است محاسباتی نوع از اساسا سرور این )2

  فناوري   و  کامپیوتر   مهندسی  گروه   با  که  شودمی  پیشنهاد  شده،   انجام  هايبررسی  اساس   بر  و   منظور   همین  به
  آن   روي  بتوان  احتماال  که  است  ایستاده  G9  سرور  یک   داراي  کامپیوتر  گروه  گیرد.  صورت  همکاري  اطالعات

GPU  کامپیوتر   مهندسی  گروه   محترم   اعضاي   این،   ازاي  در  داد.   ارائه   را  آن   بر  مبتنی   هايسرویس   و   کرد   نصب  را  
   است. منطقی  امر  این اینجانب  نظر به که  هستند  سریع محاسبات مرکز  از رایگان استفاده  خواهان
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 سرویس   ارائه  از  حاصل درآمد
  براي   ممکن  هزینه   کمترین  با  و  باال  کیفیت  با  سرویس  ارائه  سریع  محاسبات  مرکز  اصلی   رسالت  اینکه   به   توجه   با

  ضمن  است.  نگرفته   صورت  هاتعرفه  روي   تغییري  1399  سال  براي  است،  دانشگاه  داخل   علمی  هیات  اعضاي
  درخواست  3  از  بیش  همکاري   چنانچه  99  سال  براي  گرامی،  همکاران  بیشتر  هرچه  رضایت  جهت  در   اینکه،
  همکاران   پیشنهاد  اساس   بر   عمل  این   است.   شده  گرفته   نظر   در   رایگان  ایشان   هايدرخواست  از   یکی   باشد،  داشته 
 گرفت.   صورت دانشگاه شوراي براي اینجانب ارائه  موقع 

 است: بوده  شکل دو به  سرویس  ارائه  از  حاصل درآمد 

 پژوهشی  گرنت  از کسر )1

 نقدي  پرداخت )2

  پرداخت  دانشگاه،  از  خارج  افراد  براي  کنند. می  انتخاب  را   اول  روش   عمدتا  کردستان  دانشگاه  علمی  هیات  اعضاي
  دانشگاه   ی پژوهش  واحد   درآمد   ی امان  وجوه  نام   به   1108058192  حساب  شماره  به   که   است  نقدي   صورت  به   فقط 

 . گرددمی  ز یوار کردستان دانشگاه  شعبه تجارت،  بانک  کردستان،

 است.  آمده 99 سال آمار اساس  بر  مرکز   سرویس ارائه  از حاصل درآمد  زیر  جدول  در

 تومان) (به مبلغ درآمد  نوع

 4,072,000 گرنت   از کسر

 6,293,000 نقدي  واریز

 10,365,000 مجموع 
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 اطالعات فناوري حوزه
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 توضیحات  عنوان ردیف 

1 
 شبکه  بستر   توسعه

 دانشگاه 

  مرکز  جدید ساختمان سیمبی و  کابلی شبکه •
 رشد

  و فرهنگی معاونت ساختمان سیمبی شبکه •
 دانشجویی 

 مهندسی  دانشکده  جدید ساختمان کابلی شبکه •
 نوآوري مرکز سیمبی شبکه •
 پویش دخترانه دبیرستان سیم بی شبکه •
 کشاورزي   دانشکده  سیم بی و  کابلی شبکه •
 زبان و ادبیات دانشکده  کابلی شبکه •
 حراست  مانیتورینگ اتاق سیمبی شبکه •

 

2 
 زیرساخت  تغییر

-بی  شبکه  دسترسی
 فیبر   به   رادیو  از  سیم

 پایه   علوم دانشکده •
 خارجه ادبیات و  زبان دانشکده •
 انسانی  علوم دانشکده •
 معماري  و  هنر دانشکده •
 گوالن دیاري مجتمع •

 و  پایداري  افزایش  جهت
 شبکه اطمینان قابلیت

3 
 هايزیرساخت  ارتقاء

 اتاق افزاريسخت
 سرور

   G10 سرور دستگاه  یک •
   G9 سرور دستگاه  پنج •
 هارد ترابایت 24 •
 رم مگابایت 256 •
 گازي  کولر دستگاه  یک •
 محیطی مانیتورینگ ست •

 سخت  بسترهاي   سازي  فراهم
  مجازي آموزش افزاري

4 
 باند   پهناي   افزایش 
 IP  آدرس  و   اینترنت

  بر مگابیت 800 به 400 از باند  پهناي افزایش •
 ثانیه

 عدد  320 به 256 از استاتیک IP  تعداد افزایش •

  قابلیت   افزایش  جهت
 از  دانشگاه  اینترنت  ،اطمینان

  تامین   دهنده  سرویس  دو
 است.  شده

5 

  توپولوژي  تهیه
  خطوط  و  زیرساخت
 دانشگاه   ارتباطی

 

 نوري  فیبر ساخت زیر •
 کابلی  شبکه •
 سیم بی شبکه •
 سرور اتاق  •

 

6 

 جلسات   سالن  تجهیز
 تجهیزات  به   دانشگاه
 کنفرانس   ویدئو

 

 مورد) 7( ها دانشکده •
 مورد)  1( ریاست جلسات سالن •

 جلسات،  مجازي  برگزاري
  رخدادهاي   و   ها  مراسم

 مجازي بصورت دانشگاه
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 توضیحات  عنوان ردیف 

7 
 اندازيراه  و  نصب

 جدید   هايسرویس

 

 مجازي آموزش سامانه •
 کتاب  فروش  سامانه •
 دانشگاه بدنی  تربیت نامثبت سامانه •
 دانشگاه  به وابسته دبیرستان نامثبت سامانه •
   دانشگاه حراست پورتال •
   انبار و اموال سامانه •

 

8 
 سرورهاي   اندازي  راه

 داده  گیريپشتیبان

 

 مجازي آموزش هايسامانه •
 دانشگاه   رسانی اطالع پورتال •
 پژوهشی   و آموزشی هايسامانه •
 مالی  و اداري هايسامانه •

 ترابایت 25 ظرفیت با

 امنیت 9

  هک و نفوذ از پیشگیري  هاي  کارگاه برگزاري •
 علمی  هیات اعضاي و کارکنان دانشجویان، براي

 کاربران براي امنیتی اقدامات پوستر تهیه •
 ها   سرویس اي دوره نفوذ تست •

 

10 
 پشتیبانی   و  نگهداري

 شبکه

 دانشگاه   کابلی شبکه •
 دانشگاه  سیم بی شبکه •
 سرور اتاق  •
 کارکنان زنی کارت شبکه •
 تغدیه اتوماسیون •
  جلسات سالن  و تاالرها  ویدیوکنفرانس بسترهاي •

 دانشگاه 
 هواشناسی  ایستگاه •

 

11 
 پشتیبانی   و  نگهداري

 سامانه 

 دانشگاه  پورتال •
  ایمیل سرویس •
 اداري  اتوماسیون •
 مجازي  آموزش •
 اینترنت  کاربران •
 دانشگاه  مجازي جلسات و  وبینارها •
 ftp سرویس •
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 توضیحات  عنوان ردیف 

 اداري  12

 دانشگاه  اطالعات فناوري شوراي تشکیل •
  و اطالعات  يفناور مرکز چارت نیتدو و هیته •

 مجازي فضاي امنیت
 فناوري کارشناسان مصاحبه و فراخوان برگزاري •

 دانشگاه  به انتقال جهت اطالعات
  فناوري مراکز  با مشورتی جلسات برگزاري •

  کسب  و دانشگاهی مراکز از تعدادي  اطالعات
-زیرساخت و  دانشگاهی  هاي سرویس از اطالع
 استفاده  مورد هاي

 زیرساخت و شبکه تجهیزات نیازسنجی و برآورد •
  انسانی، علوم  پایه،   علوم مهندسی،  هاي دانشکده

 کشاورزي
 زیرساخت و شبکه تجهیزات نیازسنجی و برآورد •

  و  تاسیسات مهمانسرا،  شناسی، کردستان مراکز
   قدیم  مرکزي سازمان

•  

 

 ها   پروژه  مطالعاتی  طرح 13

 جهت دانشگاه فیبرنوري زیرساخت توسعه •
  شرقی ضلع فرشتگان،  هاي  خوابگاه پوشش

  دانشکده هاي سوله ، رشد مرکز دانشگاه، 
 کشاورزي دانشکده  لینک تقویت و  ،مهندسی

  سرور داده گیري  پشتیبان سیستم اندازي راه •
 دانشگاه  هاي

   سرور ایمیل •
 دانشگاه  جدید  پورتال •
 تیکتینگ  •
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 اسناد مرکز و يمرکز  کتابخانه
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 مقدمه
  هاآن   عملکرد   مدیریت   هستند،  امروزي   نهادهاي   و   هاسازمان   سرمایه   ترین ارزش   با   شایسته،  انسانی   منابع  که  جاآن   از

  استقرار  و  طراحی   کند.   اساسی   کمک   سازمانی   عملکرد   اهداف   تحقق   همچنین   و   رقابتی   مزیت   حفظ   و   ایجاد   به   تواند می
 است.  هاسازمان  و  کارکنان  عملکرد توسعه  مؤثر  هاي مکانیزم از  یکی  عملکرد مدیریت نظام

  عملکرد   ارزشیابی  از  منظور  .کندمی   تعیین  و  مشخص  را  شغلی   استانداردهاي   که  است  مدیریتی  مسئولیتی   عملکرد،  رزیابی ا
  کارکنان   شناخت  . گیرندمی   قرار   ارزیابی   مورد   رسمی   طور   به  و   معین   فواصل   در   کارکنان   آن،   وسیله   به   که  است   فرایندي 

  اصلی  علل   جمله  از   کارکنان  سایر  و  آنان  عملکرد  بهبود   براي  انگیزه   ایجاد  طریق،  این  از  و   هاآن   به   پاداش  اعطاي   و  قوي
  ارتقاي   درباره   و  کرد  مدیریت  را  کارکنان   سازمانی  رفتار  توانمی   نظام  این   وسیله   به  . پویاست  ساختار   یک  در   عملکرد  ارزیابی 
 . نمود گیري تصمیم  هایشانتوانایی  بهبود  و  آموزش  به نیاز ها،آن  شغلی 

  رفتار   سنجش  براي  دلخواه  و  مشخص  معیارهاي  تعیین  و  دقت  افزایش  در  سازمان   توانمندي  عملکرد،  ارزیابی   مکانیزه  نظام
  گرفته  درنظر  مزایا   مدیریت  و   حقوق   محاسبه  مؤثر  فاکتور  عنوان  به  هاارزیابی   کلیه  . دهدمی   افزایش  را   کارکنان  سازمانی 
  سیستمی   اجراي  .گذارندمی   تأثیر  کارکنان  ارزیابی   بر   مبتنی  مدیریت  و   سازمان  عملکرد  سازيبهینه   در   و  شد   خواهند 

  نظام   امکانات  جمله  از  عملکردي  وقایع  کردن  مشخص  و بهبود  قابل   و  قوت  نقاط  تعیین  گذاري، هدف  ارزیابی،  فرایندهاي
  مثل   ثابت  هايشاخص   شامل   که  هاییارزیابی   از  رسیده  بلوغ  به  هايسازمان   بیشتر  . است  عملکرد  ارزیابی  مکانیزه

 .کنندمی  استفاده خود،  سازمانی هاي گذاري ارزش  براي  هستند   ..و  سازمانی شغلی،  هاي شایستگی 

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

  ارزیابی،  مورد  فرد  ضعف و  قوت   نقاط  مورد  در   و  کندمی   ارزیابی   کامل  طور  به  دیگر  یکبار  را  اندشده   آوريجمع   که  ارزیابی 
  دهد می   نشان  و  کرده  فهرست  را  فرد  ساالنه  عملکرد  کل  عملکردي،  وقایع   بخش  در  .دهدمی   ارائه  راهکارهایی  و  نظرات

  ارزیابی   و   کارکنان  سازمانی   رفتار   سنجش   و  مقایسه   مبناي  تواندمی   بستر  این  .دهد می   ارزیابی  نمره  او   به  آن   اساس  بر  و
 . باشند  مختلف  شرایط در   هاآن 

  در   را   نقش   و  سهم   بیشترین   که  هستند   انسانی   منابع   مدیریت  اصلی   فرآیند  دو   استخدام   و  جذب   کنار   در   عملکرد   مدیریت 
  منعکس   و  دهندهنشان   ارزیابی،   هايمالك   و   معیارها  که  چرا  دارند،  سازمانی   فرهنگ  تغییر  یا   و   تعمیق  تحکیم،  تقویت، 
  و   هنجارها   که   دهند می  نشان   کارکنان   به   و   هستند   سازمان   هاي چالش   و  ها استراتژي   ها، اولویت   ها، ارزش   کننده

  ارزیابی   هايسیستم  .دارند  توقعاتی  و  انتظارات  چه  کارکنان  از  )آن  مدیران  و(  سازمان  و   چیست  سازمان  استانداردهاي
  از   بسیاري   رایج   رویکرد   که   بار   یک   سالی   صورت   به   هم  آن   مالی   هاي تنبیه   و   ها پاداش   روي   زیاد   تاکید   با   سنتی   عملکرد 
  طراحی   مقابل   در   .باشدمی   آینده   در  ها آن   رشد  و   کارکنان  عملکرد   بهبود  راه   سد   که  است   موضوعی  است،   ایرانی  هاي سازمان 
  نیازهاي   به   پاسخگویی  آماده  را  کارکنان  توسعه،   و   عملکرد  مورد   در   منظم  گوهاي   و   گفت  مبناي  بر   عملکرد  مدیریت   سیستم

 . نمایدمی  آینده  و حال  در  بودن رقابتی جهت سازمانی 
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  گذاري هدف  از  پس تا  کندمی   کمک  سرپرستان  و  مدیران  به  که  است  اي   چرخه خود،  جدید  مفهوم  در عملکرد،  مدیریت 
  میزان ارزیابی  به ) شود انجام ارزیابی  زمانی  دوره   هر  ابتداي  در  باید  که( کارکنانشان  عملکرد  و  رفتار   مورد در ریزي برنامه  و
  عملکردهاي   و  رفتارها   تحلیل  و  یابی ریشه   طریق  از  و  بپردازند  دوره  پایان  در   اهداف   تحقق  و  هابرنامه   اجراي   کیفیت  و

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

  جمله   از   گذشته   دهه   چند  طی   عملکرد   ارزیابی   اما   آید، می   حساب   به  جدیدي   مفهوم  عملکرد،   مدیریت   مفهوم  اگرچه 
  ساختن   مطرح   با   عملکرد  مدیریت  که  گفت   توانمی   و  است  بوده   مدیریتی  هاي فعالیت   و  پرسنلی  خدمات   انگیزترین بحث

  انسانی   منابع  مدیریت  فرآیندهاي  و  هافعالیت   ترینپیچیده  از   یکی  گوناگون،  احساسات  برانگیختن  و  هادیدگاه   از  ايمجموعه 
  تحلیل  و  بررسی   با   تحول  ایجاد   براي   اهتمام   .است  شده   داده   نمایش  زیر  شکل   در   کارکنان   عملکرد   مدیریت   چرخه   .است

  یا  فاصله  هاسازمان   دارد   ضرورت   درنتیجه،  . شودمی   آغاز  مطلوب   وضعیت  به  رسیدن   براي  ریزي برنامه   و  موجود   وضعیت
  به   صورت این   در  کنند؛  مقایسه   هابازده   و  هاعملکرد   این  قبول   قابل  سطح  با  را   خود  هايبازده   و  هاعملکرد   در  نارسایی
  یا   عملکرد   در   نارسایی   شناخت«  از   ترمهم   عاملی   رسد می  نظر   به  رهگذر،   این   از  .شوند می  واقف   سازمان   در   تغییر  ضرورت 

 کند.  ایجاد تحول  و تغییر براي  را الزم  بسترهاي و هازمینه  بتواند  که یافت  تواننمی  »هاسازمان  بازده

  ممکن   کهطوري به  است  متفاوت   هاسازمان   براي   عملکرد   اهمیت  .است  پیچیده   ايپدیده   سازمان،  یک  کلی   عملکرد   مفهوم
  خاص،   سازمان   یک   که  عملکردي   نوع   و   باشند   قایل   متفاوتی  اهمیت   عملکرد  براي   جامعه   یک   در   موجود  هايسازمان   است
  » راهبردي  اهداف «  به   بایستی  عملکرد،   مفهوم   با  مواجهه   براي   بنابراین،   و   بوده  خاص   بسیار  معموالً   دارد،   آن  انجام   در   سعی

  سازمان   یک  که  مفاهیمی  تمامی  که  است  چتري   منزله  به  و   کار  نتیجه   و  حاصل   واقع  در  عملکرد  کنیم.   توجه  سازمان  آن 
  اصلی  موضوع هدفمند، و سیستمی  نگاه یک  در و داده پوشش  را دهدمی  قرار توجه مورد  خویش  اهداف به دستیابی براي

  ارزیابی   نظام  بدون  سازمانی  و  است  گیرياندازه   مستلزم  آن  بهبود  و  بوده  »عملکرد«  سازمانی،  هايتحلیل   و  تجزیه  تمام  در
  باال انعطاف  با  و  فرد به  منحصر عملکرد   گیرياندازه  سیستم یک  بایستی  سازمان هر درنتیجه  و نیست تصور  قابل  عملکرد 
  مند بهره   سازمان،  مجموعه  در  سازنده  و  مثبت  رقابت  ایجاد  و  انگیزه  افزایش  در  مؤثر  کارآمدي،  جامعیت،  :شامل   هایی ویژگی 
   باشد.

  گذاري ارزش   گیري،اندازه  و  سنجش  ضمن   که  شودمی   تلقی  راهبردي   و  مهم  فرایندي   نیز،  عملکرد  نتایج   بررسی  رو،   این   از
  افزایش   کند. می   مشخص  را   سازمان   هر   هاي برنامه   و   اهداف  تحقق   و  گویی پاسخ   میزان   عملکرد،   خصوص   در   قضاوت   و

  این   از  . است  بیشتر  کارایی   و  نوآوري  براي  خصوص به   »عملکرد   در   بهبود  ایجاد «  آن   از  تر اهمیت  با   اما  است،  مهم   بازده
  عملکرد  هايگزارش   تدوین   و   تهیه   نتایج   ترین مهم   از   بهبود   هاي زمینه   و   فرصت  تهدید،   قوت،  ضعف،  نقاط  شناسایی  روي

  بهبود   براي   ها سازمان   مشکالت  ايریشه   شناسایی   و  آموزشی   سازي،فرهنگ   انگیزشی،   نقش  این،   بر   عالوه   . آیدمی   شمار   به
   باشد. تواندمی  هاگزارش  گونهاین  ثمرات  از عملکردي،  هاي شاخص

  تالش  و  فعالیت  تواندمی   نماتمام   و  روشن  عینی،  مستند  یک  عنوان  به  منظر،  این  از  عملکرد  گزارش  انتشار  و  تدوین  و  تهیه
  ها،ظرفیت   با   گوناگون   هايبنديطبقه   و  فرهنگی   هايفعالیت  وسیع  گستره   با   را  آن   هاي زیرمجموعه   و   سازمان  هر  جمعی 
  شناسی خود   به  خود  نوع   در   هامستند   گونهاین   بنابراین،   سازد؛  نمایان   احتمالی   هاي ناکامی   و  ها ضعف   یا  و  هاموفقیت   ها،زیبایی 
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  مختلف   شئون   اعتالي  و  ارتقا   عملی  و  عینی  نمودن   مهیا  نیز  و   آن  پوشش  زیر  مراکز  و  سازمان  اصالحی  - علمی  نقد  و
  را  تکامل  مسیر  تواند می  مثبت،  روندي  تکمیل  و استمرار  با  ها گزارش  انتشار  و  تدوین  تردید،  بدون  رساند. می  مدد  ها فعالیت

  مهیا   را   جامع  و  علمی   ارزیابی  استقرار   امکان   و  محقق   را  سازمانی  مندسازي توان   و   بهسازي  مهم  مراحل   از  یکی   و   نماید   طی
  سنجش  قضاوت،  هرگونه  براي  واقعی   محک  سنگ   تواندمی   علمی،  و  عینی   اصالت   داراي  اسناد  گونهاین   همچنین   . سازد

   باشد.  ارزنده بسیار دستاوردهاي  داراي و مشفقانه  و مصلحانه 

  متر  12  وسعت   به  فضایی   در  کتاب  جلد   1000  از   کمتر   با 1354  سال   در  کردستان   دانشگاه اسناد  مرکز   و   مرکزي   کتابخانه
  ايمجموعه   با  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  آن  فضاي  شدن  گسترده  با  بعدها  .نمود  بکار  آغاز  کارمند  نفر  یک  با  و  مربع
  شدن تمام با . پرداختمی  خدمات  ارائه به اطالعاتی منابع دیگر  و  التین و  عربی فارسی،  کتاب  نسخه هزار   60000  بر بالغ

  کار   ، 1387  سال   ماه   بهمن   در   بود،   استان   سطح  در  ملی   هايپروژه  از   که   کردستان   دانشگاه مرکزي   کتابخانه   احداث   پروژه
  126000  بر  بالغ  ايمجموعه   با  جدید  ساختمان  در  کتابخانه  این  اکنون  .گرفت  صورت  جدید   کتابخانه  به  جاییجابه   و  انتقال
  عضو   8000  حدود  به  مختلف  بخشهاي  در  الکترونیکی  منابع  همچنین   و  التین   و  کردي   عربی،  فارسی،   چاپی  منابع  نسخه

   .نمایدمی  رسانیخدمت  )کارمندان دانشجویان، علمی،   هیئت اعضاي (
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 کتابخانه  پشتیبانی و عمومی امور ؛ سفارشات بخش -1

 اسناد  مرکز پرده  تعمیر و کنفرانس سالن براي ايپارچه  پرده   نصب -1-1
  شد.   انجام  کار   این  که  بود  پرده  نصب  به  نیاز  پروژکتور،  تصویر  دید  بهبود  جهت  و  کتابخانه  کنفرانس   سالن   موقعیت  دلیل  به

  پرده   نصب   98  سال   در  که  است   ذکر   شایان   شد.   تعویض   آن   پرده   چوب   و   اسناد   مرکز  در  شده  نصب   عمودي   پرده  همچنین
 بود.  شده انجام هم  مطالعه هايسالن  براي

 

 موجود  سیستم  پنج  تعمیر  و جدید ايرایانه هايسیستم   تهیه -1-2
  امانت  بخش   همچنین   و  هاکارگاه   و   جلسات  برگزاري  جهت  کنفرانس   سالن  در   کامپیوتر   تعدادي   وجود  به   نیاز  به  توجه   با

  و   ارتقاء   قالب  در  داشتند   تعمیر   و  ارتقاء   به   نیاز  که  کتابخانه  در   موجود   قدیمی   هاي سیستم  از   عدد   10  مرکزي،   کتابخانه
 گرفت. قرار  گوناگون هايبخش  در  کاربران  اختیار در  و  تعمیر ها، آن   سازيمناسب
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 دوم طبقه بهداشتی سرویس کف سرامیک بندکشی -1-3
  مشاهده  اول  طبقه  سقف   در  چکه  و  نشتی  نوعی   و  بود  شده  آسیب  دچار  زمان  گذر   در  دوم  طبقه  بهداشتی   سرویس   کف
 . شد انجام نانو مواد از استفاده با  طبقه این بهداشتی سرویس  کف سرامیک  کشی بند  منظور  همین  به شد. می

 

   روشویی و کتان  فالش الت، آشیر تعویض -1-4
  از   برخی  بهداشتی  هايسرویس   داخل  هايروشویی   از  تعدادي   سیفون   نیز  و  تانک  فالش  عدد  6  ، التآشیر   از  تعدادي 
  گرفت قرار  کتابخانه  اختیار  در   بودجه  این پژوهشی،   محترم  معاونت  کمک  با که  داشت  تعویض به  نیاز کتابخانه هايبخش 

 شد.  انجام ها آن   جایگزینی کار و  گردید  فراهم تعویض براي الزم تجهیزات  تمام و
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 LED مصرف کم هايالمپ  نصب -1-5
  کتابخانه  ها،المپ   پیاپی  تعویض  از  ناشی  هايهزینه   کاهش  منظور  به  و  انرژي  مصرف  در  جوییصرفه  رعایت  راستاي  در

  از  مدت  بلند  گارانتی   داراي  و مصرف  کم هاي المپ  جدید  نسل اب قدیمی  هايالمپ  جایگزینی  و  تعویض  به اقدام  مرکزي
  کار   این  که  است  ذکر  شایان  .شد  جایگزین  و   تعویض  وات  12  و   وات  40  المپ  عدد   200  راستا   این  در  نمود.   LED  نوع
 . گرفت  انجام هاالمپ همه  تعویض  منظور  به و  98  و 97  سال هاي فعالیت  ادامه در

 

 تهران  کتاب مجازي نمایشگاه  از کتاب خرید در شرکت -1-6
  مختلف   هاي گروه  و   هابخش   از   نیازسنجی   اساس   بر  و  اسناد  مرکز   و  مرکزي   کتابخانه  یازن  مورد  منابع   مینتأ  منظوربه

  هاي سال   روال  به  است،  شده  ثبت  مراجعات  و   امانت  بخش  در   که  ايروزانه   هاي درخواست  اساس   بر  همچنین   و   ،آموزشی
  انجام   خرید  - ممکن  و  معقول  حد  در  -دانشگاه  کتاب  هاينیازمندي   کردن  لحاظ  با  و  کتاب  مجازي  نمایشگاه  در  گذشته
   ).1 (جدول  گرفت

 1 ارهشم  سند  –  کتاب مجازي نمایشگاه شده  خریداري هايکتاب فاکتور  ریز صورت :1 جدول 
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 مبلغ  جلد  تعداد تهیه محل فاکتور شرح ردیف

 کتاب مجازي نمایشگاه مرکزي  کتابخانه التین و فارسی هايکتاب 1
 تهران

2093 600,284,94 

 825,389,44 1328 کتابیران مرکزي  کتابخانه التین و فارسی هايکتاب 2
 425,674,138 3421 جمع 

 

 غربی   درب سنگی هايپله  مرمت و (نانو) غربی ضلع بیرونی نماي سنگ مرمت -1-7
  درخواست   کتابخانه،   غربی   درب   سنگی   هاي پله   همچنین   و   غربی   ضلع  بیرونی   نماي   سنگ   بندکشی   شدن   فرسوده   به   توجه  با

 شد.   انجام آن   مرمت جهت  الزم پیگیري  و شد ارسال دانشگاه  عمرانی محترم معاونت به آن مرمت

 بام  پشت  هواساز درب و  غربی  و شرقی ورودي هايدرب  ترمیم -1-8
  مکاتبه  که  داشتند  تعمیر  به  نیاز  و  دبودن   شده  معیوب  بام  پشت  هواساز  درب  و  غربی  و  شرقی  ورودي  هايدرب   زمان   مرور  به
 شد.  انجام هاآن  تعمیر  جهت الزم پیگیري و

 دوربین  نصب -1-9
  دانشگاه   حراست  محترم  مدیریت  به  بهتر  کیفیت  با  و  بیشتر  هايدوربین   نصب  درخواست  کتابخانه  امنیت  ارتقاي  جهت
 نمودند.  ها دوربین   نصب به اقدام حراست  طرف از مربوطه  کارشناسان   ایشان، موافقت با  که شد  ارسال
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 کنفرانس سالن تجهیز -1-10
  به  نیاز  و   کنفرانس  سالن  در   مجازي  دفاع  جلسات  برگزاري  همچنین   و  گوناگون   هايکارگاه   و   وبینار  برگزاري   به  توجه  با

  موافقت   و  همکاري   با  و  شد   ارسال   پژوهشی   محترم  معاونت  به  نیاز   مورد   تجهیزات  درخواست  امکانات،  از   ايمجموعه 
 گرفت.   قرار برداري بهره مورد  مذکور سالن  و گردید نصب کنفرانس  سالن در   و تهیه و  خریداري الزم تجهیزات ایشان، 

 بخش این هايفعالیت  سایر -1-12
 توضیحات  فعالیت  عنوان ردیف

 سال  در بار 2 نشانیتشآ هايکپسول شارژ 1

 سطح  عمومی  و  روستایی  هايکتابخانه   به  کتاب  عنوان  1047  اهداي کتاب ءاهدا 2
 استان 

 ژارهه  ماموستا کتابخانه به  نسخه 86 معادل کتاب عنوان  73 اهداي کتاب ءاهدا 3
 گرفت.  انجام کتابخانه درهاي قفل به  مربوط تعمیرات مورد 25 کتابخانه هايقفل تعمیر 4

  تعمیر   ،داشت  مجدد  اصالح  و  صحافی  به  نیاز  که  کتاب،  عنوان  75 ها کتاب صحافی و تعمیر 5
 شد. 

 تن   2 میزان به  وانت 2 خمیر  براي باطله کاغذ ارسال 6

  سالن   در   وبینار  و  کارگاه  برگزاري   براي   هماهنگی 7
 مرکزي  کتابخانه کنفرانس

  انجام   مرکزي  کتابخانه  در  مختلف  عناوین  با  تخصصی  نشست  چند
 پذیرفت 

 شد   انجام کار این سال در بار 2 رولی بارکد  و عطف برچسب تهیه 8

 کتابیران از التین و فارسی کتاب خرید 9
 هاي  درخواست   اساس  بر  ،نسخه  1328  معادل  کتاب  عنوان   1128
 هاينمایشگاه  از  خارج  –  سال  طول  در  مراجعین  و  همکاران  روتین
 شدند.  خریداري کتابیران پخش مرکز از -سالیانه

 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به مصرفی  لوازم درخواست 10
 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به دریافتی  هاينامه   به  مربوط وصول اعالم فرایند 11

 یاهدای کتب دریافت براي مکاتبات انجام 12
  دریافت   و   گوناگون  ناشرین  و  ها دانشگاه   ها،پژوهشکده  ها،سازمان   با

  اقاي   همکاري  با  تومان  000,031,33  ارزش به  کتاب  نسخه  1081
 صادقیانی 

  موارد  انجام  جهت  پیگري  و  سیساتأ ت  واحد  با  تماس 13
 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به مرکزي کتابخانه در نیاز مورد

  به  هاآن انتقال و دانشگاه انتشارات کتب رفتنگ تحویل 14
 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به هاآن  از لیست تهیه و انبار

 محترم  معاونت  به   ارائه  براي  ايدوره  آمارهاي  تهیه 15
 شد انجام درخواست به بنا  و سالیانه  صورت به ایرانداك و پژوهشی

  به   کردستان  دانشگاه  انتشارات  کتب  تحویل  و  فروش 16
 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به متقاضیان 

  بنیاد  توسط   توسط  نمایشگاه  برگزاري  جهت  همکاري 17
  برکت

  کتابخانه   خدماتی  نیروهاي  وظایف  بهینه  انجام   منظور   به  الزم  نظارت خدماتی  نیروهاي کار بر نظارت 18
 شد  انجام کتابخانه نظافت و  بهداشت  رعایت منظور به

19 
  از   شده  دریافت  فاکتور  پرداخت  اداري  مراحل  انجام

 فاکتور  اطالعاتی،   هايپایگاه  دهنده  ارائه   هايشرکت
 آذرسا  ايکتابخانه افزارنرم  پشتیبانی خدمات

 شد  انجام سال  طول در مکرر صورت به
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 مراجعات و امانت  بخش کنکوري؛ و کُردي عربی، فارسی، هايکتاب امانت بخش .2

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

   باشد.می  برزمان  و  متنوع  متعدد،  بسیار  بخش  این  فرایندهاي  نماید. می  مشخص  زمان  مدت براي  کتابخانه اعضاء  یا

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

  گرفته   صورت  هايفعالیت  و  آماري  اطالعات  روپیش  گزارش   است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  دانشگاه  و   کتابخانه
  در   دهد.می   نشان   را   1399  سال  در   کنکوري   و   کردي   عربی،   فارسی،   هايکتاب   امانت   بخش   امورات   به  مربوط 
  1399  سال   عملکردي  گزارش   مطابق  که   گرددمی   ارائه   بخش   این   جاري  خدمات  از   کلی  گزارش   ابتدا  اینجا
 هاي فعالیت   از  اندازيچشم  و   تصویر   بتواند   گزارش   این  است  امید   باشد.می   هاآن   تکرار   و  فرایندها  همان   داراي

  بخش  این   بیشتر   تجهیز و   توسعه   در   آتی   هايگیري تصمیم  براي   مدیران   روي پیش  بخش   این  در  گرفته  صورت
  کاهش   به  منجر  که  کرونا  بیماري  ویژه  شرایط   و  وضعیت  اساس   بر  گزارش   این  است  ذکر  به  الزم  دهد.  قرار

 است. گردیده  تهیه  است، شده کتابخانه کاربران  حضوري  مراجعات

 کتابخانه  افزارنرم  از شده   استخراج نتاج  اساس بر  بازگشت و  تمدید  امانت،  میزان گزارش   الف.

 13093 پاسخگویی)   موارد (کل  وضعیت آخرین
 500 امانت   میز در شده   لغو

 8517 شده   داده   امانت
 4076 قفسه   به شده بازگردانده 

 

 مراجعات:  و  امانت  بخش  معمول  و  روزانه امور  ب:

 کاربران  خودکار  غیر  عضویت -
   دانشگاه بازنشسته  کارکنان  و التحصیلفارغ  دانشجویان حساب  تسویه -
   وجین  و  صحافی موارد  پیگیري  و جدید  منابع و  بازگشتی  منابع روزانه  خوانیشلف  و (جابجایی)  شیفت  دهی، نظم -
 رزرو و  تمدید هاي درخواست  بررسی -
 ها آن   چاپ و امانت هاي درخواست  بررسی -
 منابع امانت -
 کاربران  آموزش  -
 منابع)  بازگشت  و  امانت و  عضویت و نام (ثبت  غدیر طرح به مربوط ویژه  خدمات  -
 تلفنی  تماس  طریق از  کتابخانه به بازگشت و تأخیر  موارد پیگیري  -
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 کتابخانه محل در حضور  به نیاز  بدون  کتابخانه کاربران مشکالت رفع و  تلفنی  هاي تماس  به پاسخگویی -

  و انسانی  علوم دانشکده  هايکتابخانه و مرکزي کتابخانه اعضاء  عضویت  و  نام ثبت -1-2
 شناسی کردستان  پژوهشکده 

  روبرو  افزارينرم   مشکالت  بعضی  با   گذشته  هايسال   در   خودکار  صورت  به  کاربران   عضویت  و  نام  ثبت  که  این   به  نظر
  رفع   مشکالت   طرح   و   آذرخش   پارس   شرکت   با   هماهنگی   با   مشکالت   این   تا   شد   این  بر   تالش   1399  سال   در   بود 

  ایشان  عضویت  و  نام  ثبت  دستی  صورت  به  سال  هر  که  بود   ایرانی  غیر   کاربران  عضویت  مشکالت  این  جمله  از  گردد. 
  این   با  که  آمدند   در   عضویت  به   خودکار  صورت  به  المللیبین   دانشجویان  از   نفر   1000  بر   بالغ  امسال  اما   شدمی   انجام
  خطاهاي   از   و   شد   داده   سیستم   به   دقیق  و   کامل  اطالعات   هم  و  شد   جوییصرفه   هزینه   و  زمان   در   هم  نام،   ثبت  از   شیوه

  به  گیرد، می   انجام  هاکتابخانه  کلیه  براي   متمرکز   صورت  به  اعضاء   نام   ثبت  که  جایی   آن   از   گردید.   خودداري   انسانی
  طریق  از   تفکیکی  بصورت  نیز  شناسیکردستان   پژوهشکده  و  انسانی   علوم  دانشکده   کتابخانه   دو   نام  ثبت  دلیل   همین 

  ارائه 1399 سال  در  دانشجو  کاربران  خودکار عضویت  و نام ثبت  آماري  جدول  ذیل در  گرفت.  انجام مرکزي کتابخانه
  صورت  به  ایشان   نام  ثبت  علمی،   هیات   اعضا   و  کارمندان  تک   به  تک  مراجعه   به  توجه  با   است  بذکر   الزم  گردد.می

  انجام   اتوماسیون  سیستم  در  مرکزي  کتابخانه  محترم  ریاست  با  مکاتبه  و  کارگزینی   از  نامهمعرفی   ارائه  با  و  دستی 
   گیرد. می

 

 1399 سال در  دانشجو   کاربران خودکار  عضویت  و  نام  ثبت آماري جدول 
 1289 ارشد  کارشناسی  مقطع دانشجویان 

 97 دکترا   مقطع دانشجویان 
 2761 کارشناسی  مقطع دانشجویان 

 4147 جمع
 

  کامل   بررسی  و  دقت  با  و  مقطع  تفکیک  به  مرحله  19 در  کتابخانه  در جدیدالورود  دانشجویان  خودکار   عضویت  و  نام  ثبت 
  دانشجویان   گلستان  سامانه  طریق  از  نام  ثبت  پایان  بعد  ساله   هر  و  باشدمی   برزمان   کاري  پروسه  یک  که  گیردمی  انجام
 است:  شده گذاشته   نمایش به نامی ثبت  مراحل از  نمونه چند ذیل  در گیرد. می  انجام ماه آبان   در الورود  جدید
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 مرکزي کتابخانه چاپی  منابع  جستجوي  به مربوط کاربردي راهنماهاي ویرایش و  تهیه  -2-2
 کردستان دانشگاه 

 فرمایید. می  مالحظه  را  (راهنماها) هافایل  این از هایینمونه

 
 

در این  
قسمت وارد  

پروفایل  
شخصی  

 شوید 
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  افزار نرم  این   کاربري   رابط  معمول  طور  به  که  آذرسا  افزارينرم  نسخه  از  شده  ارائه  مختلف  هايویرایش   به  توجه  با  -2-3

  ضرورت   نمود،   اشاره  عکس  بارگذاري   و  رزرو  تمدید،   بخش  خدمات  به   توانمی   جمله  آن  از  و  یافت  تغییر   کاربران  با  رابطه  در
  در   نصب صورت  به هافایل  این ساله هر  ویرایش ضمن  رو این از نمایدمی  ایجاب را  تصویري راهنماي  هايفایل  ویرایش 

 گیرد. می  قرار کاربران  اختیار در  گوناگون  اجتماعی  هاي شبکه در  رسانی اطالع  و  جستجو میز

  تفاوت   و   نمایدمی   تمدید   به   اقدام  خود   گوشی   بروزر   طریق  از  دانشگاه کتابخانه  کاربران   اکثر  اینکه  به  نظر   همچنین -2-4
  راهنماي  فایل   یک  دلیل   همین   به   گردید، می   ایشان   سردرگمی   باعث   ايرایانه   هاي سیستم  با   بروزر   این   در   جستجو   نحوه   در 

  همراه   گوشی  طریق  از  خود  پروفایل  در  کاربران  عکس   بارگذاري  تصویري  راهنماي  انضمام  به   چاپی  منابع  تمدید  تصویري
   شد.  گذاشته   نمایش به و درج  کتابخانه تلگرامی  کانال  در  و تهیه

  از  استفاده  نامهآئین  مراجعات  و  امانت بخش  در   خدمات ارائه نحوه  شدن  متفاوت  و کتابخانه منابع کمبود  به توجه با  -2-5
  گردد.  اجرایی   کتابخانه   شوراي  رؤیت  و  تأیید   از   پس   تا   است  مقرر   که  گردید   تهیه   1398  ماه   بهمن   در   بخش   این   خدمات 

  و   بود  خواهد   دسترسی  قابل  کتابخانه  سایت   در   آن  جامع  فایل   که  گردید  تهیه  خالصه   و  جامع  فایل   دو  در  نامه  آئین   این
 بود.  خواهد  نامهآیین   این  اساس  بر  بخش این مشیخط  و  هاسیاست  و گردید  خواهد  نصب بخش  این  در   آن خالصه  فایل

  کاربران   براي  کتابخانه  تلگرامی  کانال  طریق   از   امانت  بخش  به  مربوط  رسانیاطالع   و  مختلف  هايفعالیت   نمایش   -2-6
  همراه  به  تصاویر  این  است.  شده  گذاشته  نمونه  چند  ذیل  در   که  تصویري  و  نوشتاري  هايفایل   صورت  به  مرکزي  کتابخانه

  کرونایی،  يقرنطینه   شرایط  در  مراجعان  پاسخگویی  مخزن،   هايقفسه   به  کتاب  بازگشت  فعالیت  از  است  ايگزیده   آن  نوشتار
 مخزن.  به ورود  از  قبل فنی خدمات بخش  اصالحی  و  امانتی منابع بازگشت تراك

 نام کابري 
 کلمه عبور 
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 1399 سال  در امانت بخش هايفعالیت  سایر -2-7
 توضیحات  فعالیت  عنوان ردیف

 اي، کتابخانه   بین  امانت  خدمات   برقراري  و  ایجاد  منظور  به  هاکتابخانه  و  مراکز  سایر  با  ارتباط  برقراري غدیر طرح 1
   غدیر طرح کامل اطالعات  به دسترسی جهت مناسب فایلی تهیه

 فارسی کتب فهرستنویسی اصالح فهرستنویسی  2

3 
 موجودي   اصالح
 موجودي تغییرات ها کتاب

 
 کانال   در  ارتباط

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

 بخش  این به  مربوط هاي اطالعیه  و کتابخانه خدمات از
 بخش این نیاز مورد هايفرم  تعبیه و تهیه  ها فرم 

 
 بخش   هاي  سیستم
 جستجو

  با   آن  سازيمناسب   و  جستجو  هايسیستم  روي  بر  IT  محترم  کارشناس  توسط   جدید  ویندوز  نصب
 افزارنرم  جدید ویرایش

 مفقودي منابع 
  و   عربی)  و   کردي  (فارسی،  چاپی  منابع   مخزن  در  موجود  غیر  و   مفقودي  منابع   از  روزانه  ثبت  ارائه 

 منابع  این نهایی تکلیف تعیین
 

  وجین   بخش،  همین  در  جزیی   موارد  ترمیم  با  و  صحافی  براي  کهنه  و  شده  پاره  هايکتاب  ارسال وجین و صحافی 
 فنی خدمات بخش با هماهنگی با چاپی  منابع قدیمی ویرایش و فرسوده منابع

 

 مدت):  بلند (اهداف امانت بخش هايفعالیت  و دورنما -2-8
 چاپی)  (منابع امانت بخش خدمات از استفاده  نحوه در کاربران  آموزش  ریزي برنامه -
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  کلیه ارتقاء  منظور  به آموزشی   هايگروه   در  خاص   دانشجویان با  مشترك کمیته ایجاد  ریزيبرنامه و پیشنهاد -
 امانت بخش به مربوط  فرایندهاي

 مخزن  به دهی  نظم براي ماه) (تیر  تابستانی  ریزي برنامه -
 عمومی  خدمات  درخصوص  ریزي برنامه و جدید پیشنهادهاي  -
 افزارنرم از  تر خاص و  ویژه هايگزارش  تهیه -
 بندي پارتیشن  با مخزن  بخش سازي جدا -
 عربی  منابع مخزن  توسعه -
  تعمیرات  و نقایص رفع  و منابع در  ايدوره   بررسی طریق از  کتابخانه مخزن  فیزیکی مجموعه نگهداري  و حفظ  -

 معیوب  موارد 
 مخزن  از  کنکوري  منابع مجموعه حذف  -

 کردي  منابع مخزن  دهیسازمان 
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  مرکز   شاخه  و   شنیداري  و  دیداري   بخش  دیجیتال،  کتابخانه   رسانی،اطالع  مرکز  .3

 کردستان  دانشگاه  واحد  فناوري و  علوم  رسانی اطالع  ايمنطقه

 رسانی اطالع  مرکز -3-1
 گردد. می  اشاره ها فعالیت این از تعدادي به ذیل  در گیرد؛ می  انجام رسانی اطالع مرکز  در زیادي  هاي فعالیت

 علمی   مطالب و  منابع جستجوي ها، رایانه  بخش -3-2
  مراجعه  بخش   این   به ...   و   رایانه  با   کار  پژوهشی،  کارهاي   علمی،  منابع  جستجوي  جهت کاربران  از   زیادي   تعداد   روزانه

  مسئول   است،   ذکر  به  الزم  .بود   پایین  مراجعه  میزان  19  کووید   بیماري   شیوع  به   توجه  با  1399  سال   در   البته   که   کنندمی
  مدت   روزانه  ، اطالعاتی  هاي پایگاه   در  قطعی   وجود   عدم  و   هاسیستم   کارکرد   از   اطمینان   و  بودن   روزبه   جهت  بخش  این

 نماید. می  ها آن  کردن  چک صرف  را  زمانی

 

  هايپایگاه  خدمات  دریافت جهت آرکا افق پردازانداده  شرکت با شده  منعقد قرارداد تمدید - 3-3
   اطالعاتی

  قبلی   قیمت  همان   با  قرارداد   تمیدي   و   رایزنی   به   اقدام  ، شده  یاد   شرکت  خدمات   از   دانشگاه  کاربران   رضایت   به  توجه   با
 نیز  )ACM Digital Library  و  Jove(  دیگر  پایگاه  2  تعداد  همچنین  نمودیم.  سالیانه  افزایش  بدون  و  شده  یاد  شرکت  با

 گردید.  افزوده  اشتراك تحت هاي پایگاه  فهرست به کردستان،  دانشگاه  محترم اساتید  درخواست به بنا

 التین  علمی اطالعات هايپایگاه  روزانه کنترل و بررسی  -3-4
  به  دسترسی در مشکل  وجود  یا  قطعی  مشاهده  صورت  در  و  کنترل  سمنتاك   سامانه  علمی  اطالعات   هايپایگاه   روزانه

 پذیرد. می  صورت  مشکل  رفع  جهت  الزم پیگیري  هاپایگاه 

 اطالعاتی  هايپایگاه  از استفاده  راهنماي  تهیه  -3-5
  پیدا  کاهش   بسیار  بخش  این  به  مراجعه  دانشجویان،   مراجعه   عدم  و  دانشگاه  تعطیلی  و  کرونا  بیماري   بروز   به  توجه  با
  فارسی   علمی   اطالعات   هاي پایگاه   از  استفاده   راستاي  در  بحش   این   کاربران   مشکل   حل  جهت   راستا  این  در  و  است  کرده

  کتابخانه   اینستاگرامی   پیج  نیز   و   تلگرامی   کانال   کتابخانه،   پورتال   دانشگاه،   سایت   طریق   از   و   تهیه  الزم  راهنماهاي  التین،  و
  خارج  از  علمی منابع تأمین سامانه از  استفاده خصوص  در  رسانیاطالع  همچنین  است. گرفته قرار  ایشان  اختیار در مرکزي

  صورت   مختلف   طرق   از  الزم  رسانیاطالع   دانشگاه،  فناوري  واحد  توسط  شده  ایجاد  VPN  از  استفاده  با  دانشگاه  محیط   از
 است.  گرفته
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 علمی  منابع تأمین سامانه از کنندگاناستفاده  آموزش -3-6
  هاي پایگاه   از   مقاالت   دانلود   و   جستجو   خصوص   در  بخش،   به   کننده  مراجعه   دانشجویان   و  علمی   هیأت   محترم   اعضاي   به

  که  گونههمان  همچنین  گردید برگزار مختلف  هاي دانشکده در  هایی کارگاه  همچنین  و شد  داده  آموزش مختلف  اطالعاتی 
  مجازي  هايشبکه   طریق   از   همچنین  شد  داده  قرار  کتابخانه  پورتال   در   سامانه  از   استفاده  راهنماي  شد  اشاره  باال   در

 گردید.  انجام  خصوص این در  الزم  رسانیاطالع 

 (سمنتاك) علمی  منابع تأمین  سامانه راهنماي از  استفاده راهنماي لینک

ch/libraryhttps://uok.ac.ir/jirocms/files/upload/websites/uok/vicechancelleries/vcresear
20/semantak.pdf-08-manuals/1398/   

 مدرك  تحویل خدمات -3-7
  منابع   تمامی   يتهیه  يآماده   اسناد،   مرکز   و   مرکزي  کتابخانه   محترم   ریاست   مساعد  نظر   با  رسانی اطالع   بخش

  راستا   این   در  و   است  تکمیلی)   تحصیالت   دانشجویان   و   علمی   هیأت   اعضاي   ویژه (به  خود   کاربران   نیاز  مورد   الکترونیکی 
  نیز   و  سمنتاك   مدرك   تحویل   سامانه   طریق   از  دانشجویان،   و   اساتید   شده   سفارش   التین   کتب   عنوان  175  حدود 
  ارسال   کنندگان درخواست  براي   و  سازيدیجیتال   تهیه،  Springer  و  Taylor & Francis Ebooksهايپایگاه 

https://uok.ac.ir/jirocms/files/upload/websites/uok/vicechancelleries/vcresearch/library/manuals/1398-08-20/semantak.pdf
https://uok.ac.ir/jirocms/files/upload/websites/uok/vicechancelleries/vcresearch/library/manuals/1398-08-20/semantak.pdf


 
 

 1399گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد  يکتابخانه مرکز

 
 

 175 

  کتابخانه  مجموعه  به  و  دانلود   باال  در  شده  یاد   پایگاه   2  روي   گرفته  قرار  جدید  هايکتاب   روزانه  صورت  به  نیز   و  گردید
  ایشان   براي  و  دانلود   علمی  هیأت  محترم  اعضاي  درخواستی  التین  مقاله  عنوان  26  همچنین  شوند.می   افزوده  دیجیتال

 گردید.  ارسال

 

 رایگان هايسایت   از التین  الکترونیکی کتب  دانلود -3-8
  از  مختلف  موضوعی   هاي زمینه   در   2020  و  2019  هايسال   به   مربوط  التین   الکترونیکی   کتاب  عنوان   300

 . شد  دانلود  رایگان  هاي سایت

 دیجیتال  کتابخانه -3-9
  روز   هر   و   نموده   آغاز   آذرسا   ايکتابخانه   افزارنرم   در   را   خود   فعالیت  قبل   سال   پنج   از   کردستان   دانشگاه   دیجیتال   کتابخانه

  کتاب   عنوان  478  تعداد  1399  سال  ماه  شهریور  دهم  تا  که   طوري  به  شود.می   افزوده  شده  سازيدیجیتال   منابع  تعداد  بر
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  توجه   با   سال   پایان   تا   1399  شهریور   یازدهم   تاریخ   از   است.  شده   افزوده   دیجیتال   تابخانهک   مجموعه  به  التین   الکترونیکی 
  دیجیتال   منابع  فهرستنویسی   و  شده  انجام  کند  کمی  کارها  مرخصی   به  زندپور)  (خانم  هانامهپایان   بخش   مسئول  رفتن  به

  اصالحات   انجام  جهت   راهنمایی  ها،رساله   و   هانامهپایان   بررسی  امورات   انجام   به  را   کاري  زمان  بیشتر  و  است  داشته   اي  وقفه
  مشغول   تکمیلی  تحصیالت  مقطع   دانشجویان  حساب  تسویه  فرایند  انجام  و   گرفتن  تحویل  نامه،شیوه   با  مطابق  نیاز  مورد 
   اند. بوده

 شنیداري  و دیداري  بخش -3-10
  ایزو،  جستجو،   کتابخانه  افزارنرم   در   فارسی   و  التین   شنیداري   و   دیداري   فشرده   لوح   حلقه   73  تعداد   ، 1398  سال   در 

  و  امانت  خدمات  بخش،  این   به  دانشجویان  مراجه  با  همچنین  گردید.  بارگذاري  دیجیتال  کتابخانه  در  و  فهرستنویسی
 گردید.  انجام بخش  این  حساب   تسویه انجام نیز  و شنیداري و دیداري  موارد  بازگشت

 تکمیلی  تحصیالت هايرساله  و هانامهپایان  همانندجویی سامانه -3-11
  تحصیالت   هايرساله   و   هانامهپایان   همانندجویی   سامانه  در  علمی  هیأت   اعضاي   از   نفر   372  نام   ثبت 1398  سال   در 
  همچنین   . گرفت  صورت   الزم  ویرایش  ، بود  اساتید  اطالعات   ویرایش   به   نیاز   که  موارد   برخی   در  که  است   شده  انجام  تکمیلی

  صورت   مشکل  رفع  جهت  الزم  پیگیري  قطعی،   یا  مشکل  وجود  صورت   در  و  بررسی  شده  یاد  سامانه  روزانه  صورت  به
  همانندجویی   سامانه  با  کار  خصوص  در  الزم  راهنمایی  علمی،  هیأت   محترم  اعضاي  نیاز  اعالم  صورت  در  همچنین  گیرد. می

  به   سامانه   سوي   از  همانندجویی  نتیجه   زیادي   زمان  گذشت  از   پس   که  مواردي   در   است.  شده   ارائه   ایشان   به   هانامهپایان 
  به   بود  شده  مشکل  این   به   منجر   که  شده   بارگذاري   هايفایل   در  موجود   ایراد   و  بررسی   موارد  این  شد،نمی   اعالم  کاربران
 رسید.   بزرگوار اساتید اطالع

  از   سامانه،  به  مربوطه  اساتیدِ  دسترسی   عدم   به   توجه  با   مربوطه  سامانه  در   دانشجویی   نامهپایان   مورد   8  یابی مشابهت
 شد.   انجام  ایشان خواسته  به و  طرفِ

 التین  مقاالت گرامرلی) (سامانه گرامري بررسی  و همانندجویی سامانه  -3-12
  براي   نتیجه  و  انجام  سمنتاك  علمی  منابع  تأمین  سامانه  در  التین  مقاالت  یابیمشابهت  مورد  323  تعداد  1399  سال  در

  کاربران  به   گرامرلی  سامانه  از   استفاده   جهت  الزم  راهنمایی   و  توضیح   همچنین   گردید.   ارسال  مربوطه  گانکننددرخواست 
 شد.  داده  توضیح  سرویس این  از  استفاده نحوه  علمی،  منابع تأمین سامانه از  استفاده  راهنماي در و  شد داده
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 فناوري  و  علوم رسانیاطالع  ايمنطقه  مرکز شاخه  -3-13
  تمدید   جهت  الزم  پیگیري   ،شیراز  فناوري  و  علوم  رسانیاطالع  ايمنطقه   مرکز  با  قرارداد  مدت  اتمام  به  توجه  با
  Pdf  فایل  نامه،تفاهم   مفاد  راستاي  در  و  گرفت  صورت   مرکز  این  خدمات  به  دسترسی   قطع  از  جلوگیري   و  نامهتفاهم 
  شیراز  فناوري  و  علوم  رسانیاطالع   ايمنطقه   مرکز  به  ارسال  جهت  و  تهیه   تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان   هاينامهپایان 
  کانال  کتابخانه،  پورتال   دانشگاه،  سایت طریق  از  و  تهیه  ايمنطقه  مرکز  خدمات  از  استفاده  راهنماي  همچنین   گردید؛   آماده 

 است.  گرفته قرار  کاربران اختیار  در   مرکزي کتابخانه  اینستاگرامی  پیج نیز  و تلگرامی 

  دریافت   محض   به   شیراز،  فناوري   و   علوم   رسانیاطالع   ايمنطقه   مرکز   از   دریافتی   پژوهشی   –  علمی   مجالت   همچنین
  معرض   در   برداري بهره   و   مطالعه   جهت   و   جاگذاري   اندشده  داده  قرار   رسانی اطالع   بخش   در   منظور  این   به   که   هاییقفسه   در 

 گرفتند.   قرار کنندگانمراجعه  دید 
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  کاربردي   و  مفید  هايکارگاه   خصوص  در   کردستان،  دانشگاه  کاربران   نمودن  مطلع  جهت  الزم  رسانیاطالع   همچنین
 گرفت. صورت  گردید،  برگزار  شیراز فناوري و  علوم   رسانیاطالع  ايمنطقه  مرکز سوي  از  پژوهش  هفته در  که

 

 مرکزي کتابخانه کنفرانس سالن در دانشگاه  جلسات  و وبینارها برگزاري به کمک -3-14
  پژوهشی   شوراي   جلسات  قبیل   از  مجازي  دفاع  جلسات  برگزاري  جهت  دانشگاه  مختلف  هايبخش   با  راستا  این  در

  الزم  همکاري  گرددمی   برگزار   مجازي  و  وبینار  صورت  به  که  جلساتی  سایر   و  دانشگاه  نوآوري   مرکز  جلسات   دانشگاه،
 است.  گرفته صورت 

 کتابخوانی  و  کتاب هفته مناسبت  به  وبینار  برگزاري -3-15
  هايکتابخانه   جایگاه   خانواده،   اقتصاد   در   کتابخوانی   «نقش   موضوعات   با  وبینار   یک   1399  آذر   5  چهارشنبه   تاریخ   در 

  هاي کتابخانه  در  ابري  رایانش  و   ایران  در  کتاب   نشر  و   چاپ  وضعیت   بررسی   دانشگاهی،  پژوهش  در   دانشگاهی
 گردید.  برگزار  دیجیتالی»

  ابزارهاي   و  ها شاخص   موضوعات   با   1399  آذر   26  چهارشنبه  تاریخ   در   دیگري   وبینار  پژوهش  هفته   مناسبت  به   همچنین
  برگزار  اجتماعی  نگاريتاریخ   در  جدید   منابع  کشف  مسئله  و   پژوهش  پیشبرد   در   دیجیتال   هايکتابخانه   نقش  سنجی، علم

 گردید. 
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 رسانی اطالع  مرکز هايفعالیت  دیگر - 3-16

 ؛1398  سال در   مورد 285  تعداد به دانشجویان  نیاز مورد  شنیداري  و  دیداري منابع بازگشت  و امانت
 دانشجویان؛   شنیداري و دیداري  بخش حساب تسویه  انجام
 رسانی؛ اطالع  بخش به سیستم عدد  2  کردن اضافه

 بخش؛  در  موجود هاي سیستم  و هاکالینتتین  مجدد اندازيراه  و  ویندوز تعویض 
 اساتید؛  نیاز  مورد  مقاالت  ارسال و دانلود
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 شیراز؛  فناوري و علوم رسانی اطالع  ايمنطقه مرکز  از مقاله 2000 دانلود
  به  ارسال  جهت  پژوهشی  هايطرح   و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  هايرساله  و  هانامهپایان   از  پشتیبان  فایل  تهیه
 شیراز؛  فناوري  و علوم رسانی اطالع  ايمنطقه  مرکز

 جدید؛   هايلوح  براي فضا ایجاد جهت  شنیداري و  دیداري  مواد شیفت
  شیوع   به   توجه   با   محدود  (تعداد   امانت  دست   در   مدارك  تمدید   و  منابع   جستجوي  جهت  بخش   به   مراجعین  راهنمایی 

 ؛ )19 کووید  بیماري
  کارگیري به  و  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  شناسیدانش   و  اطالعات  علم  رشته   کارشناسی  مقطع  دانشجوي  یک  آموزش 
 التین؛  الکترونیکی منابع  فهرستنویسی جهت ایشان 

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

 مذکور)؛  هايسامانه  از  استفاده جهت
  گنج  سامانه از کردستان دانشگاه تکمیلی تحصیالت مقطع  دانشجویان  مجدد استفاده  امکان خصوص  در رسانیاطالع 

 ها؛ رساله  و ها نامهپایان   کامل متن  به دسترسی  جهت  ایرانداك
  در   راهنمایی   و   گردید   برگزار   1399  بهمن   6  لغایت   1  از   که  تهران   کتاب   مجازي   نمایشگاه  خصوص   در   رسانیاطالع 

 کتاب.  نمایشگاه  این از  کتاب  خرید  نحوه خصوص
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 پژوهشی  هايطرح  و تکمیلی تحصیالت دانشجویان هاينامهپایان -4
  تحصیالت   دانشجویان  التین  و  فارسی  نامهپایان   710  حدود  Word  و  PDF  فایل  و  چاپی  نسخه  ،1399  سال  در  -

 نامهپایان   دریافت  و   دانشکده  هر   تدوین  نامهشیه   با   مطابق  ایرادي   رفع  جهت   الزم   توضیحات   ارائه  از   پس   و   بررسی   تکمیلی
  دیجیتال   کتابخانه  و   هانامهپایان   ن زمخ  وارد  ،سازيدیجیتال   و  عطف   برچسب   تهیه   ثبت،  دفتر  در   ثبت  و  نهایی   شده  اصالح
 گردید. 

 ها آن  گرفتن تحویل  و موجود ایرادات رفع  جهت تذکر  و  التحصیلفارغ  دانشجویان هاينامهپایان  کنترل  -
 التین   و فارسی  هاينامهپایان   کامل متن  از  بانیپشت  لی فا ه یته -

 کردستان  دانشگاه  لوگوي يزمینهپیش  با دهی چک صفحه  15 لی فا تهیه  -

 کردستان  دانشگاه  لوگوي يزمینه پیش   با نامهپایان  pdf و word کامل فایل تهیه  -

   

 علمی  تهیأ اعضاي ی پژوهش يهاطرح  -4-1
  با   سپس  و  بررسی  علمی،  هیأت  اعضاي  پژوهشی  طرح  38  تعداد  ،Word  و  PDF  فایل  و  چاپی   نسخه  ،1399  سال  در   -

 گردید.   ثبت  ذیل  مراحل طی

   ثبت دفتر  در  دستی  صورت  به ثبت -

 آذرسا  افزارنرم در  پژوهشی طرح  هر  اطالعات  دو ور -

   پژوهشی   هايطرحکامل  متن  از  بانیپشت  لی فا ه یته -

   ها طرح سازيآماده  و  برچسب تهیه  -

 کتابخانه در  هاطرح  چکیده دیجیتال فایل  ورود و سازيدیجیتال   -
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  مجازي   نمایشگاه  در  ارائه  جهت  دانشگاه  پژوهشی  محترم  معاونت  به  پژوهشی  هايطرح  و  هانامهپایان   جلد  تصویر  ارسال  -
 پژوهش.   هفته مناسبت به

 ادواري  نشریات -4-2
 اهدایی  ی چاپ  ات ینشر  یسازمانده  و  افتیدر  -

 مربوطه هاي دانشکده  به  هاآن  اهداي  و  نشریات  اضافی نسخ  بررسی -

  ي هاسازمان   ریسا   و  کا،ی لیو یس  نورمگز،  ران،یمگ  (شامل  ی فارس  یعلم   ات ینشر   يهاگاه یپا  دی خر  و  قرارداد   عقد  ، یابیارز   -
 ) یاطالعات  گاه یپا دهنده ارائه

 ايمنطقه   مرکز  سیویلیکا،   نورمگز،   مگیران،   قبیل   از   فارسی  مقاالت  هاي پایگاه   دهنده   ارائه  هاي شرکت  با  تماس   -
  محیط  از  خارج   از   هاپایگاه   این   از  دانشجویان  استفاده   امکان   جهت  جدید  هاي IP  اعالم  و   شیراز  فناوري  و  علوم   رسانیاطالع 

 . 19 کووید  بیماري گیريهمه  شرایط در  دانشگاه

 شده  ي داریخر  ی اطالعات گاهیپا هر  ي قراردادها ي اجرا ي ریگی پ و ي نگهدار -

 کتابخانه  تیسا  در هاآن  قراردادن  و گان یرا  یفارس  اتینشر يهاگاه یپا  نک یل ه یته و ي گردآور -
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 فنی  خدمات بخش -5
  و  آوري فراهم   یا   سازي مجموعه  بخش   دو   شامل  که  است  کتابخانه   هاي بخش   ترین مهم  از   یکی   کتابخانه   از   بخش   این

  جداگانه  صورت   به  که  دارند   گوناگونی   وظایف   و   کارها  ها،بخش  از   کدام  هر  که  باشدمی   کتاب  سازي آماده و  فهرستنویسی
 شود. می پرداخته  هاآن   از هرکدام به

 آوري  فراهم و سازيمجموعه  -5-1
  فنی   خدمات  بخش   کتابخانه  مجموعه   داشتن  نگه  روزبه  و   کتابخانه  پویایی  حفظ  و  نیاز  مورد   منابع  تأمین  راستاي   در  

   ).2 (جدول  نماید  برآورده را  کتابخانه نیاز  مورد  منابع طریق دو  از است موظف  کتابخانه  سنجی  نیاز به توجه با کتابخانه

   و  کتابخانه، نیاز  مورد منابع خریداري نخست .۱

   کتاب.  اهداي  منظور به خصوصی  و دولتی  ناشرین از  اعم  عمومی و  دانشگاهی ناشرین  و موسسات  با  مکاتبه .۲

   باشد. می  زیر   شرح به است گرفته  صورت  فنی  خدمات  بخش در  که منابع تأمین  با رابطه در   شده انجام  کارهاي ترینمهم

 کتاب  نسخه 2093 خریداري و  1399  سال در   تهران کتاب مجازي  نمایشگاه در  شرکت .۱

 پیوسته  و مدوام صورت  به کتابیران کارگزار به خرید هايدرخواست  ارسال .۲

  دولتی   و   خصوصی  معتبر  ناشرین  و  مختلف   هايسازمان   و   مؤسسه  20  از   بیش  به  کتاب  اهداي   درخواست  ارسال .۳
 . )2  شماره (جدول باشد می زیر موارد  شامل که



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  و مرکز اسناد  يکتابخانه مرکز

 
 

 185 

 اند داشته  همکاري مجموعه  با  کتاب اهداء زمینه در که  انتشاراتی و  مؤسسات فهرست  :2 جدول 

  

 باشد می روزرسانی  به قابل مختلف  ناشرین  و مراکز  با گرفته صورت  مکاتبات  به توجه  با فهرست  این که است ذکر  قابل

  به مبلغ
 تومان

  تعداد
 نسخه 

 ردیف انتشارات  و  ها مؤسسه  نام تاریخ عناوین  تعداد

 1 شریف  صنعتی  دانشگاه  انتشارات 09/04/1399 92 94 3755000
 2 سمت  انتشارات 16/06/1399 32 32 980000
 3 مسکن  بنیاد 18/06/1399 44 132 4230000

10700000 1066 
 

  فارسی،  نسخه 222
 انگلیسی  نسخه 840

 4 وطنخواه  مصطفی دکتر  مرحوم اهدایی 01/07/1399

  آرزو  دکتر   مرحومه   اهدایی  08/07/1399 34 75 1500000
 5 قبادي(معجزه) 

 6 مذاهب  و  ادیان دانشگاه 28/08/1399 150 213 3500000

1230000 25 24 24/09/1399 
  ریاست  فناوري   و   علمی  معاونت

  و  علوم  توسعه  راهبردي  (ستاد  جمهوري 
 شناختی)  هاي فناوري

7 

 8 پایان  نشر 24/09/1399 2 2 36000
 9 آرا چمن  بهروز دکتر  اهدایی 11/11/1399 261 286 4300000

 اهللا رحمت  و   ژولیده  فرانک  دکتر   اهدایی  20/11/1399 100 110 2800000
 10 میرزایی 

  کل  جمع  1801 2035 33031000
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  هانمایشگاه  از خرید   طریق از منابع  از  دیگر برخی تهیه  -5-3
 تومان به مبلغ  نسخه عنوان تاریخ  خریداري ردیف

1 
  تهران   کتاب  مجازي  نمایشگاه

1399 
15/11/1399 2000 2093 94284600 

 2171470 54 42 25/05/1399 کتابیران  2

 11604175 312 280 17/06/1399 کتابیران  3

 1314230 44 20 23/06/1399 کتابیران  4

 13198850 462 436 16/07/1399 کتابیران  5

 4789800 125 113 28/07/1399 کتابیران  6

 7817300 182 180 28/08/1399 کتابیران  7

 3494000 59 57 21/10/1399 کتابیران  8

 138674425 3331 3128  کل  جمع 9

 

   سازيآماده  و بنديرده  فهرستنویسی،  -5-4
  فنی  خدمات  بخش  در  فعالیت   ترینمهم   دیگر   عبارت   به   یا  فنی   خدمات   بخش   به   مربوط  کارهاي  ترینمهم   از   یکی 

  هايکتاب   فهرستنویسی   شامل   ها کتاب   بندي رده  و   فهرستنویسی  بخش   این  در   است.  کتاب   بندي رده  و   فهرستنویسی
  تاریخ   از   بخش   این   در  شده   انجام   کارهاي   ترین مهم   باشد.می  التین   کتب   دیگر  و   انگلیسی  و   عربی  کردي،   فارسی، 

 باشد. می ذیل  شرح به 28/12/1399 تا  16/01/1399

 فارسی؛  کتاب عنوان 1896 بنديرده   و فهرستنویسی )1

 عربی؛   کتاب عنوان 31 بنديرده   و فهرستنویسی )2

 کردي؛  کتاب عنوان 27 بنديرده   و فهرستنویسی )3

 انگلیسی؛  کتاب عنوان 58 از  بیش بنديرده   و فهرستنویسی )4

   تکراري؛ کتاب  عنوان   300 از  بیش  فهرستنویسی  اطالعات و ثبت شماره کردن  وارد )5

 کتاب؛  عنوان 700 از  بیش  فهرستنویسی اصالح )6

 کتاب؛  عنوان  120 از  بیش صحافی و  تعمیر )7

   مقایسه  جهت مخزن  از کتاب  عنوان  750 از  بیش آوردن )8
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 مجموعه  وجین  -5-5
 1399 سال در نسخه  893 وجین .۱

  و   ثبت  و  کتاب،   به  ها آن   الصاق   و   کتاب   بارکد   و   عطف   برچسب   تهیه   شامل   که   کتاب  ثبت   و   سازيآماده   زمینه   در 
  است  شده  انجام  کتاب  نسخه  3182  به  نزدیک  سازيآماده باشد،می  ثبت دفتر  در  هاکتاب  کتابشناختی  اطالعات  نوشتن

 است.  شده ثبت  کتاب عنوان  1889  از بیش  و است.  شده داده امانت بخش  تحویل  و

  عمومی  و  روستایی  هايکتابخانه به کتاب اهداي بخش این در گرفته صورت کارهاي دیگر از - 5-6
 از:  عبارتند  که باشدمی اطراف  هايشهرستان  و استان  سطح 
 ژار؛هه  ماموستا  کتابخانه به 24/06/1399 تاریخ  در  نسخه 77 معادل کتاب عنوان 64 اهداء و انتخاب )1

 ژار؛هه  ماموستا کتابخانه به 21/10/1399  تاریخ در نسخه 9 معادل کتاب عنوان 9 اهداء و انتخاب )2

 استان  سطح عمومی هايکتابخانه  به 10/07/1399 تاریخ در کتاب نسخه  1047 اهداء و انتخاب )3

 کتابخانه در  عمومی خدمات بهتر ارائه راستاي در شده  انجام کارهاي  دیگر از  -5-7
  رویدادهاي  خصوص در   رسانیاطالع  و  خدمات بهتر  ارائه راستاي  در  کتابخانه تلگرامی کانال اندازي  راه .۱

 کتابخانه؛ اخیر  خریدهاي  و کتابخانه
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 به کتابخانه در  تازه   هايکتاب از  ايگزیده   معرفی جهت کتاب هايتازه  ویترین  اندازيراه  -5-8
 هفتگی  صورت

 

 حرارتی  لیبل  تهیه  -5-9
  و   (لیبل)  برچسب  تهیه  جهت  در  رولی  حرارتی  پرینتر  لیبل  از  استفاده  بخش  این  در   گرفته  صورت   هايفعالیت   دیگر  از

 باشد. می  کیفیت بهترین با  کتاب  بارکدهاي 
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   علمی مدارك و  اسناد مرکز -6
  و   پژوهش  محترم   معاون  مساعد  نظر  با   و  مرکزي  کتابخانه   محترم  ریاست   دریغ بی  هايتالش   ادامه  در

  سالن  از  بخشی  علمی،  مدارك  و  اسناد  مرکز  فیزیکی  فضاي  گسترش  جهت   توانستیم  دانشگاه،  فناوري

  و   توسعه  راستاي  در  ذیل  اقدامات  آن،  از   پس  و  داده  اختصاص  مرکز   این  به  را  اسناد   مرکز  جنب   چندمنظوره

  گرفت: انجام مرکز مدیریت 

 اهدایی  هايمجموعه  -6-1
  نهاد   کل   اداره  (زیرمجموعه   سنندج  عالی   برهان  شهید   عمومی  کتابخانه  به  مربوط  اهدائی مدارك  و  اسناد  مجموعه  دومین

  شده  بیان   کتابخانه  و  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه  بین   هاییرایزنی   از  پس   که  است  کردستان)  استان  عمومی  هايکتابخانه
  هايزبان   به  ) 1384  تا   1280  سال   (از  قدیمی   هاي ورزنامه  از   نسخه  4000  بر   بالغ  ايمجموعه  گرفتن   تحویل  به  موفق

 شدیم.  کُردي  و عربی  فارسی، 
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 اهدایی؛  موارد با ادغام و اسناد يویژه   قسمت به  قدیمی هايروزنامه  انتقال  - 6-2

 

 کتابخانه؛ آرشیو به انتقال و  تکراري هايروزنامه  وجین -6-3

 

 التین  قدیمی مجالت وجین - 6-4
  به  اقدام  التین،  نشریات  مقاالت  به  برخط  دسترسی  امکان  بررسی  و  جستجو  از  بعد  -6-4-1

 نمودیم؛  مجموعه کردن خارج و وجین
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 کتابخانه؛ نشریات آرشیو  بخش به شده  وجین مجالت انتقال  و  بنديدسته  - 6-5

 

 نشریات؛  ویژه  هاي  قفسه و  دوطرفه هاي قفسه  تعداد   افزایش -6-6
  کردن فراهم   به  مبرم  نیاز از  قسمتی  رفع  جهت  کتابخانه  هايبخش  دیگر  از  هاقفسه از  تعدادي  انتقال  - 6-6-1

 علمی؛  مدارك  و  اسناد نگهداري محل

 

 اسناد  مرکز ثبت دفتر در نشریات ثبت  -6-7
  در  نشریات)  دیگر   و   قدیمی  هاي(روزنامه   علمی   مدارك  و   اسناد   از  نسخه   498  تعداد  جاري   سال  در   - 1- 6-7

  مرحله   چندین  شده  بیان  موارد  از  کدام  هر  ثبت  جهت  است  ذکر به  الزم  است؛  رسیده  ثبت  به  مرکز   ثبت  دفتر
  کردن،   تمیز  داشتن،  مرکزیت  به  نیاز  بودن،   تکراري  سال،  عنوان،  بررسی  چون،  (کارهایی  است  شده  انجام  فعالیت

 ...).  و برچسب چسباندن
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 الفبا حروف ترتیب به شده  بیان مراحل  طی از  بعد ها قفسه در اسناد چیدن -6-8
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 قطب علمی بازآفرینی و بهسازي شهري 
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 شده  ینیب شی مصوب و اهداف پ  تیمامور نییتب بخش اول:
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 تبیین ماموریت مصوب و اهداف پیش بینی شده

بهسازي   و  بازآفرینی  در  کارآمد  و  فراگیر  رویکردي  علمی  زمینه هاي  ایجاد  با هدف  بهسازي شهري  و  بازآفرینی  علمی  قطب 
ن شهري است. در این راستا قانون اساسی،  هاي تهیدستاهاي شهري کشور با تاکید بر کاهش فقر و توانمندسازي سکونتگاهبافت

تا    1396ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (، برنامه پنج1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  
سعه ملی  ها و اهمیت آنها در راهبرد تو)، سند ملی بازآفرینی و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی بر لزوم توجه به این سکونتگاه1400

 .اي کشور تاکید دارند و به عنوان اسناد فرادستی مورد تاکید قرار خواهند گرفتو منطقه
 اهداف:

 گذاري و تعیین رویکرد رسمی دولت در ارتباط با بازآفرینی و بهسازي پردازي در راستاي سیاست نظریه الف)

هاي پژوهشی  هاي دکتري و پسادکتري مطابق با سرفصلدورهاي مانند  باز تعریف رشته هاي جدید با رویکرد بین رشته  •
 مصوب قطب علمی به منظور جذب محققین برجسته و خالق 

 المللی تحقیقاتی ملی و بین-هاي پژوهشی مؤثر و هدفمند با سازمانها و مؤسسات علمی همکاري •
 هاي مادر کشور به عنوان مشاورجذب افراد متخصص هیات علمی از دانشگاه •
 امه سالیانه قطب علمی ویژه ن •
 انتشارت کتاب با نظریات کاربردي و خطوط راهنما •
 اصالت بخشی به نظریات و بومی سازي آن  •
ي  دهی به آموزش با هدف تعهد به جامعههاي هنر، شهرسازي و معماري وکیفیتجذب دانشجویان با استعداد در حوزه  •

 اي حرفه 
 دهاي دیجیتال و چندرسانهاي در حوزهی نشر؛ي تخصصی و گسترش رویکرکیفیت دهی به کتابخانه •
 ها و تعیین سیاستگزاري در جهت حفظ و نگهداري از ابزارها و تأسیسات وابسته؛کارگاه،ایجاد امکانات پژوهشی •
دستیابی به بیشترین تعداد تألیف کتاب توسط اعضاء هیأت علمی همراه با تأکید بر کیفیت موارد منتشر شده با توجه  •

 هاي تخصصی، مسابقات کتاب سال و... ؛ میزان نفوذ در حوزه  ،شمارگاني به شاخصه 
 هاي دانشجویی مرتبطنامههاي نهایی و پایانهاي اطالعاتی از طرحایجاد بانک •
 ي بازآفرینی و بهسازي؛المللی در حوزهاي و بینهاي ملی، منطقهبرگزاري همایش •

در ارتباط با کاهش فقر و بهسازي و بازآفرینی بافتهاي ناکارآمد   هاي اجرایی کردن اهداف کالن کشورب) تدوین شیوه
 شهري

 ارائه برنامه هاي تحقیقاتی کاربردي در راستاي مسایل و مشکالت جامعه •
 ایجاد تیمهاي تخصصی حرفه اي با ماهیت دانشگاهی و اصالت علم  •
 .هاي تخصصی درون و برون دانشگاهیبرگزاري نمایشگاه •
 هاي مرتبط استفاده از دانشجویان و اساتید متخصص در حوزه  تأسیس دفتر فنی براي •

ظرفیت برنامهج)  و  مدیریت  حوزه  در  سکونتگاهسازي  بهسازي  و  شهري  محیط  بهبود  راه  در  شهري  هاي ریزي 
 غیررسمی و بافت ناکارآمد مرکز شهر
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 هاي مرتبطهاي اجرایی در زمینه مشاوره تخصصی به دستگاه •
 و نظارت بر اجرا  برنامه، طرحتکمیل حلقه هاي  •
 انتقال دانش مدرن به حوزه اجرا  •
 دوره هاي کوتاه مدت براي مدیران برگزاري •

تواند بسیار گسترده و وسیع باشد، لیکن، با عنایت به  ها و اقدامات مرتبط با بازآفرینی و بهسازي شهري میگرچه دامنه فعالیت
هاي تخصصی و پیشینه تحقیقاتی هاي بالقوه و زمینهاز یک سو، و توانمندياهداف کالن و خرد مطرح شده در این پیشنهاد  

جهانی و ضرورت هماهنگ کردن آنها با نیازهاي کشور بخصوص  همکاران اصلی گروه و مهمتر از همه سمت و سوي تحوالت علمی 
ورنماي دامنه کار گروه گردیده  هاي خاص در ترسیم د در بعد بازآفرینی و بهسازي شهري از سوي دیگر، سبب اعمال محدودیت

لذا در دامنه کار گروه مواردي بیشتر مورد نظر قرار گرفته است که ضمن هماهنگی با اهداف خرد و کالن ترسیم شده و   .است
هاي پژوهشی پژوهشگران تشکیل ها و زمینهضمن هماهنگ بودن با نیازهاي صنعت، همسویی و تطابق قابل قبولی نیز با تخصص

بازآفرینی و بهسازي شهري داشته و با استراتژي درازمدت سازمان (دانشگاه کردستان) و موضوعات    عضاء قطب علمیدهنده ا
استراتژیک تهیه شده دانشکده هنر و معماري، هماهنگی داشته و بستري مناسب براي جذب دیگر نیروهاي توانمند را در اطراف 

دار این گروه علمی،  هاي هدفمند و جهت توان به دوام و بقاء و گسترش فعالیتهسته فراهم سازد. فقط در این صورت است که می
براي گروه در سه محور اصلی  بینی شده تسهیل و میسر گردد. لذا دامنه کار ترسیمیرشته تحقیقاتی و دسترسی به اهداف پیش

 :است که

 باط با بازآفرینی و بهسازي گذاري و تعیین رویکرد رسمی دولت در ارتپردازي در راستاي سیاستنظریه •
هاي اجرایی کردن اهداف کالن کشور در ارتباط با کاهش فقر و بهسازي و بازآفرینی بافتهاي تدوین شیوه •

 ناکارآمد شهري 
هاي ریزي شهري در راه بهبود محیط شهري و بهسازي سکونتگاهسازي در حوزه مدیریت و برنامهظرفیت •

 شهرغیررسمی و بافت ناکارآمد مرکز  
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 ی عملکرد پژوهش

 مقاالت

 مجله  نویسندگان عنوان مقاله ردیف 
سال 
 انتشار 

1 
 هاي سکونتگاه در شهر به حق

 شهر :موردي مطالعه خودانگیخته

 نایسر شهري منفصل ناحیه سنندج،

 گر کوزه لطفعلی شریفی، امیر

 کیومرث زهره فنی، کالجی،

 ایراندوست 
 1399 پایدار شهر فصلنامه

2 
 به ساالر مردم عمومی فضاي تحلیل

 (مطالعه مردم مشارکت ارتقاء منظور

 یزد) شهر  :موردي

 مصطفی ایراندوست، کیومرث

 فائزي فردین غالمی،
 توسعه و جغرافیا مجله

 شهري  فضاي
1399 

3 
Place-making and the Right to the 
City of Urban Poor: A Case Study 

in Sanandaj 

Irandoost, 
Kayoumars,Milad 
Doostvandi, Todd 

Litman,, Mohamad Azami 

Journal of Place 
Management and 

Development 
2019 

4 

Analysis and evaluation of 
pedestrian-oriented policies in 

historical textures with emphasis 
on Pedestrian Streets (Case study: 

Southern Khayyam Pedestrian 
Street of Urmia 

Habibi. Kyoumars. Sheikh 
Ahmadi, Ahmad 

 Journal of Urban 
Structure and Function 

Studies 
2020 

5 
Modelling urban growth 

incorporating spatial interactions 
between the cities: The example 

of the Tehran metropolitan region 

Alaei Moghadam, Sanaz 
and Karimi, Mohammad 
and Habibi, Kyoumars 

 Journal of Environment 
and Planning B: Urban 

Analytics and City 
Science 

2020 

6 
Evaluation of Desirable Pedestrian 

Axes in order to Promote Urban 
Tourism (Case Study: Central and 
Historical Texture of Saqqez City) 

Partovi, Parvin and 
Asaadi, Ali and Habibi, 

Kioumars 

 Journal of urban 
tourism 2021 

7 

Citizens-based Assessment of a 
Renovation Facilitating Policy in 

Urban Deteriorated Areas: An 
Ordinal Logistic Regression 

Model 

Sarkarabad, Saeed Najd 
Ataei and Rezaei, Elahe 
and Habibi, Kyoumars 

 Journal of on the 
waterfront. Public Art. 
Urban Design. Civic 
Participation. Urban 

Regeneration 

2021 
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 کتاب
 ي راهور   اده یدرمدار پ  يشهرسازعنوان:  

  ومرث یک،  بهزادفر  ی مصطف  مولفین:
 یبیحب

صنعت  ناشر:   و  علم  دانشگاه  انتشارات 
 رانیا

 1399سال انتشار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پژوهش يطرح ها

 مجري  کارفرما  عنوان طرح  ردیف 
سال اجرا 
 و وضعیت 

1 

 مکان یابی و امکان سنجی

 -مسکونی مختلط شهرك

تخصصی (شهرك جدید  
 سنندج)

 شهرسازي، و راه وزارت

 تخصصی مادر شرکت

 جدید شهرهاي عمران

معاونت پژوهشی دانشگاه  
کردستان با همکاري اعضاي  

قطب علمی بازآفرینی وبهسازي 
 شهري 

به   -1399
 اتمام رسیده
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 مجري  کارفرما  عنوان طرح  ردیف 
سال اجرا 
 و وضعیت 

2 
طرح پژوهشی داخلی فضاهاي  
شهري، عملکرد و چالش ها:  

 هاي آموخته از کرونادرس 

معاونت پژوهشی دانشگاه  
 کردستان

قطب علمی بازآفرینی وبهسازي 
 شهري 

در -1400
 حال انجام

 ی علم يهاو وبینار شیهما  يبرگزار
 يو کارشناسان حوزه شهرساز انیدانشجو  ران،یمد : جامعه هدف

 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

1 
نوآوري اجتماعی در  

ریزي و توسعه  برنامه 
 شهري (وبینار)

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
 شهري ایران 

26/02/1399 
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 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

2 

نشست اول از سلسله  
نشست هاي قطب  
علمی بازآفرینی و  
بهسازي شهري با 

عنوان اسکان رسمی/  
غیررسمی یک 

 بازخوانی ریشه نگرانه 

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
 شهري ایران 

24/10/1399 

 

3 

نشست دوم از سلسله 
نشست هاي قطب  
علمی بازآفرینی و  
بهسازي شهري با 

عنوان اسکان رسمی/  
غیررسمی یک 

 بازخوانی ریشه نگرانه 

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
 شهري ایران 

08/11/1399 
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 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

4 

نشست سوم از سلسله 
نشست هاي قطب  
علمی بازآفرینی و  
بهسازي شهري با 

عنوان اسکان رسمی/  
غیررسمی یک 

 بازخوانی ریشه نگرانه 

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
 شهري ایران 

29/11/1399 

 

5 

نشست بین المللی 
قطب علمی بازآفرینی  
و بهسازي شهري با  
همکاري دانشگاه  

NED  کراچی
پاکستان با عنوان 

بررسی سکونتگاه هاي  
غیر رسمی ایران و 
پاکستان: مطالعه  
موردي تهران و 

 کراچی 

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
شهري ایران 
و دانشگاه  

NED  
کراچی 
 پاکستان 

27/12/1399 
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 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

6 

نشست چهارم از  
سلسله نشست هاي 

قطب علمی بازآفرینی  
و بهسازي شهري با  
عنوان اسکان رسمی/  

غیررسمی یک 
 بازخوانی ریشه نگرانه 

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
 شهري ایران 

08/02/1400 

 

7 
وبینار کاربري زمین و  

 توسعه پایدار شهري

قطب علمی  
بازآفرینی و  

بهسازي 
شهري ایران 
با همکاري 
معاونت  

فرهنگی و  
انجمن علمی  
شهرسازي  
دانشگاه  
 کردستان 

13/02/1400 
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 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

8 
وبینار علمی تخصصی  
گردشگري ونقش آن  
 در بازآفرینی شهرها 

دانشکده  
معماري و  
شهرسازي  

دانشگاه سوره  
با همکاري 
معاونت  
 پژوهشی 

15/09/1399 

 

9 

وبینار تخصصی  
با موضوع  "سنه"

محله قطارچیان را 
 بهتر بشناسیم

شهرداري 
 سنندج

07/02/1400 
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 عنوان ردیف 
سفارش  
 دهنده 

 تصویر  تاریخ

10 

وبینار تخصصی  
با موضوع  "سنه"

سنندج، چالش هاي  
شهرسازي و 

 دستورکار توسعه 

شهرداري 
 سنندج

07/02/1400 
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 و ارتباطات  یو پژوهش  یعلم  يها يهمکار
 عنوان ردیف 

   "حنر"تشکیل گروه علمی حلقه نواندیشی ریشه نگر  1
  شوراي شهرداري تهران امور و انسانی سرمایه توسعه  ریزي، برنامه عقد تفاهم نامه همکاري با معاونت  2
 عقد تفاهم نامه همکاري با مرکز مطالعات وزارت مسکن و شهرسازي 3
 تفاهم نامه همکاري با شرکت بازآفرینی شهري ایران عقد  4

5 
برقراري ارتباط با تمامی گروه هاي شهرسازي و معماري در تمامی دانشگاه هاي کشور جهت همکاري هاي علمی  

 و پژوهشی و پیشبرد اهداف قطب

6 
هاي علمی و پژوهشی و  برقراري ارتباط با تمامی مدیران و مسئوالن اجرایی حوزه شهري کشور جهت همکاري 

 تحقق اهداف قطب 

7 
صاحب نظران، متخصصان علوم شهري و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته  ،تشکیل کمیته اي از عالقمندان

هاي مرتبط جهت تهیه یک بانک اطالعاتی جامع از مبانی نظري موجود در حوزه بازآفرینی وبهسازي شهري و 
 ینه نیز تجارب داخلی و خارجی در این زم

8 
 ایجاد و راه اندازي وبسایت قطب و توسعه آن جهت برقراري ارتباط بیشتر با جامعه هدف و پیشبرد اهداف قطب 

 

9 
ایجاد و راه اندازي راه هاي ارتباطات و اطالع رسانی قطب در تمامی شبکه هاي اجتماعی پر مخاطب جهت اطالع 

 رسانی و ارتباط هرچه بیشتر و پیشبرد اهداف قطب 
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 شده مرتبط با برنامه قطب  نیتدو   ينامه ها انیرساله ها و پا

 عنوان پایان نامه  ردیف 
استاد راهنما 
(عضو هسته 

 قطب) 
 دوره

تاریخ 
 دفاع/تصویب

 بازآفرینی ورزش مبناي هسته تاریخی شهر 1
دکتر کیومرث 

 حبیبی 
کارشناسی  

 ارشد
1399 

 فرسودهتاثیر شهر هوشمند بر توانمندسازي بافت  2
دکتر کیومرث 

 حبیبی 
کارشناسی  

 ارشد
1399 

3 
توسعه پایدار شهري(کاربست شاخص هاي کیفیات  

 محیطی با رویکرد پهنه هاي امن خانگی) 
دکتر کیومرث 

 حبیبی 
کارشناسی  

 ارشد
1399 

4 
کاربست رویکرد نوآوري اجتماعی در آفرینش و توسعه  

 شهر خالق 
دکتر کیومرث 

 ایراندوست
کارشناسی  

 ارشد
1399 

5 
سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه محله اي با  

 تاکید بر رویکرد نوآوري اجتماعی 
دکتر کیومرث 

 ایراندوست
کارشناسی  

 ارشد
1399 

6 
  - ارزیابی دگرگونی عناصر هویت بخش در بسترهاي بومی

 نمونه موردي اورامان تخت 
دکتر کیومرث 

 ایراندوست
کارشناسی  

 ارشد
1399 

7 
راهبرد ارتقاي سطوح حس مکان در بازار سنتی کرمانشاه  

 با تاکید بر گراندد تئوري
دکتر کیومرث 

 حبیبی 
کارشناسی  

 ارشد
1399 

8 
بازآفرینی شهري سکونتگاه هاي فقیرنشین مبتنی بر 

رویکرد توسعه اجتماع محور (نمونه موردي: ناحیه منفصل 
 شهري نایسر، سنندج)

کیومرث دکتر 
 ایراندوست

کارشناسی  
 ارشد

1399 

9 
چارچوب راهبرد کارآمد توسعه اجتماع محلی در محله 
 هاي جدید شهري؛ مطالعه موردي: محله شالمان سنندج 

دکتر کیومرث 
 ایراندوست

کارشناسی  
 ارشد

1399 

10 
استفاده از برندینگ شهري در بازآفرینی محله هاي هدف  

هاي باشگاه افسران، سرتپوله، شهر سنندج نمونه : محله 
 قال چوارالن 

دکتر کیومرث 
 ایراندوست

کارشناسی  
 ارشد

1399 

11 
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافتهاي  

 ناکارآمد شهري (مطالعه موردي: محله جور آباد سنندج) 
دکتر کیومرث 

 ایراندوست
کارشناسی  

 ارشد
1399 
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 ی ب) عملکرد آموزش 

 قطب  تیدر حوزه فعال یکوتاه مدت تخصص یآموزش يکارگاهها

 نام دوره  ردیف 
سازمان سفارش 

 دهنده 
 وضعیت جامعه هدف 

تعداد 
شرکت  
 کننده

تعداد 
ساعت 
 آموزشی

نفر 
ساعت 
 آموزش

1 

آشنایی با مفاهیم  
بازآفرینی شهري 
پایدار و آشنایی با  

برنامه ملی  
بازآفرینی شهري 

 پایدار

اداره کل راه و  
شهرسازي استان  

اصفهان با همکاري  
جهاد دانشگاهی  

 واحد اصفهان

مدیران،  
دانشجویان و 
کارشناسان  

حوزه 
 شهرسازي 

 اتمام
17/12/1399 

 2200 ساعت  22 300
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 میزان پیشرفت برنامه و موانع و مشکالت موجود
با توجه به شرایط و محدودیت هاي ایجاد شده توسط بیماري کرونا اجراي برخی از برنامه هاي قطب علمی  
بازآفرینی و بهسازي شهري ایران با تاخیر مواجه شده است. با توجه به این که قطب علمی بازآفرینی و بهسازي  

ري در زمینه راه اندازي و نیز مشکالت  شهري اولین قطب علمی دانشگاه کردستان بوده با مشکالت و موانع بسیا
مالی مواجه بوده است. امید است که بتوان در آینده نزدیک تمامی برنامه ها و پیش بینی هاي صورت گرفته  
انجام پذیرد و تمامی طرح هاي پیش بینی شده و اهداف قطب مجدداً از سر گرفته شده و در اسرع وقت به  

 اتمام برسند.  
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 بندي خالصه و جمع 

با توجه به اینکه قطب بازآفرینی و بهسازي شهري نخستین قطب علمی دانشگاه کردستان است، مدت زمانی  
طول کشید که امور اجرایی مالی و زیرساختی قطب هماهنگی شود. قطب برنامه هاي مدون مشخصی را براي  

رین کارایی و دستاورد را از سال  چند سال آینده در دست اجرا دارد که بر طبق برنامه ریزي انجام شده، بیشت
آینده می توان انتظار داشت. الزم به یارآوري است که گسترش ویروس کرونا و تعطیلی و اختالل کاري بسیاري  
از نهادها و دانشگاه ها برخی برنامه هاي چند ماه گذشته را دچار چالش کرد که در حال حاضر برنامه ریزي  

 ده است. هماهنگی با شرایط موجود انجام ش 
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 شناسی  کردستان پژوهشکده
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 کلیات
  مطالعات  حوزه   در   اجرایی  و   پژوهشی  معتبر  نهادهاي  از   یکی  که   ردستانکُ  دانشگاه  شناسیردستانکُ  هپژوهشکد 

  توسعه   و  کُردي  مطالعات  زمینه  در  مؤثر  و  فعال  پژوهشکده  تنها  عنوانبه   است،  ردستانکُ   توسعه  و  استراتژیک
  جمله   از   کردستان،  دانشگاه   جانبه   همه  حمایت  يواسطه به  پژوهشکده  این  نماید.می   فعالیت  ایران   در

  مختلف   هايزمینه   در  است  توانسته  کنون  تا  که  است  ایران  و  ردستانکُ  استان  هايپژوهشکده  ترینشاخص
  چاپ  کشور،  خارج  و  داخل  پژوهشی  نهادهاي  و  سساتؤم  با  پژوهشی  قراردادهاي  عقد   :قبیل  از  پژوهشی  و  علمی

  مستندات   و   منابع   کردن   الکترونیکی   و   آرشیوسازي  ، پژوهشی  مجله   نشر   مختلف،   هايزمینه   در   کتاب   نشر   و
 این   نماید.  کسب  کشور  علمی  جامعه  و  کردستان  دانشگاه  براي  ايویژه   امتیازات  و  هاموفقیت   علمی  و  تاریخی

  فرهنگ   و  تاریخ   «مطالعات  ، ردي»کُ  ادبیات  و  شناسی«زبان  پژوهشی  وهگر  چهار  داراي  پژوهشکده
  زریبار»   دریاچه  محیطی  «مطالعات  و   ردستان» کُ  پایدار  توسعه  در  راهبردي  «مطالعات  ، ردستان»کُ

  متشکل  پژوهشکده   علمی  کمیته  نمایند.می   هدایت  و  ریزي برنامه   را  پژوهشکده   اصلی  هايفعالیت   که  باشد می 
  سازمانی   منظر   از   تحقیقاتی،  و   مطالعاتی  يزمینه   اشتراك  ضمن  که   نظري   صاحب  پژوهشکران   از   جمعی   از  است

  پژوهشی   اعضاي  باشد.  داشته   آنها  يزیرمجموعه   هايکارگروه   یا  و   چهارگانه   هايگروه   از   یکی  با  مستقیمی   ارتباط
  باشند.می  مربوطه   تخصصی  حوزه   نظران صاحب  و  هادانشگاه  علمی   هیئت  اعضاي  از   متشکل   گروهها  این

  و   برگزاري   بزرگذاشت،  7  کتاب،   عنوان   50  چاپ  ، نونک  تا  1379  سال  از  شناسیردستان کُ  پژوهشکده 
  پژوهشی   طرح 20  رساندن  انجام   به   المللی،بین   و   یملّ   اي، منطقه   کنفرانس   و   همایش  10  از   حمایت  و   مشارکت

  38از  بیش   برگزاري  و  بزرگداشت  6  پژوهشی،   کارگاه  9  ، سازمانی  درون  پژوهشی  طرح  22  و  سازمانی  برون
 ادبیات  نامهپژوهش «  کُردي   ادبیات  و  زبان  حوزه   در  مصوب  علمی  نشریه  انتشار  ،تخصصی  نشست

  داخلی   پژوهشی  مراکز  و  هاپژوهشگاه   اجرایی،  هايدستگاه  و  هاسازمان  با  همکاري  نامهاهم تف  9  انعقاد  و  »رديکُ
   دارد.  خود هکارنام  در  را  خارجی و
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 پژوهشی  هايگروه
  و   آموزشی  پژوهشی،   مختلف  هايفعالیت  که  است  پژوهشی   گروه   چهار  داراي  شناسیکردستان  پژوهشکده

-«زبان  شامل  هاگروه   این  باشند.  می  دار  عهده   را  پژوهشکده  راهبردي  برنامه   قالب  در  را  تخصصی   خدمات  ارائه
  توسعه   در  راهبردي  «مطالعات   ،ردستان»کُ  فرهنگ  و  تاریخ   «مطالعات  ، ردي»کُ  ادبیات  و  شناسی

  مدیر  داراي  پژوهشی   هايگروه   از   یک  هر  د.باش می   زریبار»  دریاچه  محیطی  «مطالعات  و  ردستان»کُ  پایدار
  چنین   هم  و  کردستان  دانشگاه  راهبردي  و  کلی  دستورالعمل  اساس   ر ب  و  بوده   خود  يویژه   هايکارگروه   و   گروه 

   : رسانند می  انجام   به  زیر  امور  قالب  در   کلی   طور   به  را  خود  هايفعالیت   پژوهشکده  استراتژیک   يبرنامه   بر   مبتنی

  جهت  ریزيبرنامه   پژوهشکده،  راهبردي   يبرنامه   دوینت  آن،  اداره   و   گروه   علمی  شوراي  جلسات  تشکیل   گیري پی
  درون   هايپروژه   و  هاطرح   بر  نظارت  پژوهشکده،  سازمانی  چارت  تدوین  پژوهشکده،  راهبردي  يبرنامه   اجراي

 هاطرح   دهیگزارش   نحوه  بر   نظارت   گروه،   پژوهشی  شوراي   مصوبات   اجراي   پیگیري   ،سازمانی  برون   و   سازمانی
  پژوهشکده،   یا   واحد   از  خارج   مراکز   با   پژوهشی   مشترك   هايفعالیت   انجام   پیشنهاد  و   بررسی   ، الزم  پیگیري   انجام  و

   ....و باشند می مؤثر  پژوهشی گروه  کیفیت و  علمی  سطح ارتقاء در که هایی برنامه  پیشنهاد و  بررسی

  

 
 شناسی  کُردستان  پژوهشکده  پژهشی هايگروه  عملکرد  :1 شماره  نمودار
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 ردي کُ ادبیات و  شناسیزبان پژوهشی گروه
 هايپژوهش   انجام  براي  مطلوب  زمینه  آوردن   فراهم   ،رديکُ  ادبیات  و  شناسیزبان   پژوهشی  گروه   راهبردي  هدف 

  پژوهشی   محورهاي  .باشد می   کُردي  شناسیزبان   و  ادبیات  پژوهشی  حوزه  دو  در  زیرساختی   و  کاربردي   اصیل،
  و  نظري   از   اعم (  کردي   شناختیگویش   و   شناختیزبان   مطالعات  کردي،   فولکلور   مطالعات  بر   مشتمل  مدنظر

  در   و   گرفته،  انجام  هايپژوهش  .باشد می   تطبیقی  و  ايرشته   بین  مطالعات  و رديکُ  ادبیات  تاریخ  ،)شناختیرده 
  و   پژوهشگران   اختیار   در  و   منتشر   تخصصی   هاينشست  یا  و   مقاله   کتاب،  پژوهشی،  طرح   قالب   در   انجام،   حال
  و   بررسی   و   نقد   براي  مستعد   بستر  ایجاد   مند،روش   و   علمی   گفتگوي  فضاي   تأمین  . گیردمی   قرار   مندان هعالق

  و   کیفی   سطح   ارتقاي   و   تقویت   راستاي   در   پژوهش   حوزه   به   عالقمندان  و   پژوهشگران  توانمندسازي  به   اهتمام
  تشکیل   را  گروه  کالن  سیاستگذاري  محورهاي  رديکُ  ادبیات  و   زبان  پژوهشهاي  و  مطالعات  شناختیروش 

 .دهند می 

 
 رديکُ  ادبیات  و   شناسیزبان  هشیوپژ  گروه   عملکرد  :2  شماره  نمودار 
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 کُردستان  فرهنگ و تاریخ مطالعات پژوهشی گروه
  حوزه   با  مرتبط   هايتخصص  داراي   متخصص   اعضاي  از   متشکل   که   ردستان کُ  فرهنگ  و   تاریخ  پژوهشی   گروه  

 هاي ارگان   و  پژوهشگران  سایر   با  هماهنگی  و   بسترسازي  با   تا  کند می   تالش   است؛  فرهنگ  و  تاریخ  شناختی   وسیعِ
  معنوي   و   مادي   ارتقاي   و   پیشرفت   زمینه   ، علمی  مجامع   به   آن   ارائه   و   پژوهش   و   تحقیق   انجام   جهت   علمی   و   اداري 
  نیارها  اساس   بر  ردستانکُ  فرهنگ  و  تاریخ  با  مرتبط   پژوهشی   و   مطالعاتی   محورهاي  تعریف  .کند   فراهم  را  جامعه

  مرتبط   هايتخصص   با  علمی  هیات  اعضاي  شناسایی  و   ،علمی  مرتبط   منابع  کردن  روز  به  و  تهیه   موجود   امکانات  و
 ينهادها  سازمانها،  ها،دانشگاه  ،یپژوهش  موسسات  ریسا  و   کردستان  دانشگاه  در  گروه  اهداف  و  مطالعات  حوزه  با

  انجام   جهت  در   آنها   با  ي همکار  و  مشارکت   نه یزم  يساز  فراهم   و   ی خارج  و  داخلی  محققان   و   ی ردولتیغ  و   یدولت 
  هاي طرح  اجراي  و  پذیرش   ،مرتبط   تحقیقات   امر   در  الزم   هايهمکاري  و   تجربه   انتقال   ها،پژوهش   مطالعات،
  ردستانکُ  فرهنگ   و  تاریخ  حوزه  در حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  از   کردستان  فرهنگ و  تاریخ با  مرتبط   پژوهشی

  برگزاري   و  ،دانشگاه  در ارزیابی  شده  پذیرفته  معیارهاي  اساس   بر  آنها  اجراي  بر  ونظارت  داوري  فرآیند   اجراي  و
  با   خطی  هاينسخه  و  اسناد  مرکز  ایجاد   براي  تالش   و  ؛ ردستانکُ  فرهنگ  و  تاریخ  با  مرتبط   علمی  هاينشست

  رود.می شماربه گروه  این هايبرنامه  و  اهداف  جمله از دانشگاه مرکزي  کتابخانه  همکاري

 
 ردستانکُ  فرهنگ  و   تاریخ  مطالعات  هشیوپژ گروه  عملکرد  :3 شماره  نمودار

طرح درون 
سازمانی

طرح برون 
سازمانی

عقد تفاهم نامه چاپ 
توسط (کتاب

پژوهشگران 
)خارج از گروه

چاپ 
توسط (کتاب

)اعضاي گروه

ربرگزاري وبینا چاپ مقاله با 
آدرس 

پژوهشکده

0 0

1 1 1

4

0



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ی پژوهشکده کردستان شناس

 
 

 217 

 کُردستان  پایدار  توسعه در راهبردي مطالعات پژوهشی گروه
  کاربردي   نگاه  با  ايتوسعه   مسائل  و  هاطرح   مختلف  ابعاد  ارزیابی  مطالعه،   شناخت،  گروه   این  تأسیس  از  هدف 

 هاي سیاست   و  هاطرح   مالی   و   اجتماعی  هايهزینه   و   ارائه   عملیاتی   راهکارهاي   بتوان  آن   يواسطه   به   که   است
  مختلف   هايحوزه   در   که   است   وابسته   عضو   20  از   بیش  و   پیوسته   عضو   10  داراي   گروه  این   .داد  کاهش   را   توسعه 

  » روستایی  توسعه   کلینیک«   اندازيراه  ،گروه  اهداف  از  یکی  استان،  نیاز  مبناي  بر  .باشند می   تحقیق  به   مشغول
  در   حرکت   ضمن  تا   است  تالش   در   که   است  شده   تشکیل   پژوهشکده  در   کارگروهی   راستا،  همین   در   و   است

  ارائه  روستائیان  و  اجرایی  هايدستگاه  به  را   علمی  و  اجتماعی  خدمات  ،پژوهشکده  هايسیاست  و  اهداف  راستاي
  در   فعال   هاي پروژه  دیگر  از   » روستایی  اشتغالزایی   و   اقتصادي   توسعه   برنامه   تدوین«  کالن  طرح  همچنین   .دهد 
   .باشد  می  گروه این

 
 ردستانکُ  توسعه  و   راهبردي  مطالعات  هشیوپژ گروه  عملکرد  :4 شماره  نمودار
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 زریبار  دریاچه محیطی مطالعات پژوهشی گروه
 هاي گروه   به  زریبار  دریاچه  محیطی  مطالعات  پژوهشی  گروه  دانشگاه  امناء  هیأت  تأیید   با  1398  سال  زمستان  در 

  عنوان   به  زریبار  دریاچه  محیطی  مطالعات  پژوهشی   گروه   . گردید   اضافه  شناسیکردستان  پژوهشکده   پژوهشی
  محیط   کیفیت   ارتقاء  حراست،  و  حفاظت  معرفی،   هدف  با  شناسیردستان کُ  پژوهشکده  پژوهشی   هايگروه   از   یکی

  و   زریبار  دریاچه  جمله  از   طبیعی  هايمحیط   هايظرفیت  سایر  و   زیستی   ذخایر  از   پایدار  برداريبهره   و  زیست
  این   .است  شده  تأسیس  طبیعی   هايمحیط   این  خصوص   در   میدانی  هايپژوهش   و  مطالعات  نمودن   هدفمند   نیز

  مطالعاتی   هايینه زم  متخصصین  و   نخبگان  از  شبکه  یک   ایجاد   با  مدت  دراز  در  دارد   نظر  در  پژوهشی   گروه 
  هم   و  جامعه  بدنه  و  اجرا  دانشگاه،  بخش  سه   بین  تجربه  و  اطالعات  تبادل  امکان  آوري  فراهم  ضمن  محیطی

  هايزیستگاه  پایداري  و  حفظ   يزمینه   اصیل،  هايپژوهش  بر  مبتنی  و  منسجم  اطالعاتی  پایگاه  یک  ایجاد  چنین
 .آورد فراهم را زریبار  دریاچه  ویژه   به طبیعی

 حفاظت   شناسیزیست  پژوهشی  کارگروه  عناوین  با  پژوهشی   کارگروه   4  داراي  حاضر  حال  در  پژوهشی  گروه  این
  اقتصادي  -  اجتماعی مطالعات کارگروه   و  محیطی  تغییرات پایش کارگروه  خاك،  و  آب  گروه   کار  زیستی،تنوع   و

  با   کردستان  دانشگاه  طبیعیمنابع   دانشکده  علمی   هیأت  اعضاي   را  هاآن   اصلی   اعضاي  حاضر  حال   در  که   است
  نظر   در پژوهشی   گروه  این  .دهند می  تشکیل  ) عضو  11(  استادیار   و )عضو12(  دانشیار  استاد،   ا  علمی   هايمرتبه 
  مستقل   پژوهشکده  یک  عنوان   به   جامعه   نخبگان  و   متخصصین  جذب  و   هاکارگروه   تعداد   افزایش   با   آینده   در   دارد 

  گروه   این   بودن  تأسیس  تازه   به   عنایت  با  . دهد   ادامه   خود   علمی   حیات  به   شناسیکردستان   پژوهشگاه  دل   در
  در   ) 19  کووید   ویروس   شیوع (  کشور   و   جامعه   بر   حاکم  خاص   شرایط   با   آن   فعالیت  شدن   زمان   هم   و   پژوهشی

  آینده   طرح   توانست   نیز  پژوهشکده   کوونوس   برنامه   راستاي   در   .است  نداده   انجام  را   خاصی  فعالیت  1398  سال
  درسه   پیوسته غیر همکاران چنین هم و  پیوسته  اعضاي تمامی مشارکت  با را زریبار دریاچه شناسیبوم  پژوهی

  نهصد   1400  سال   در   مطالعه   این   براي   شده   بینی   پیش  اعتبار   .برساند   تصویب   به   ساله   3  دوره   یک   طول   در   طرح 
  از   آن   مابقی   و   دانشگاه داخلی  منابع   طریق   از   تومان  میلیون   دویست  که   شده   برآورد   تومان  میلیون   وپنج سی   و

  شریف   مردم  نماینده  دفتر  و  استان  ریزي  برنامه  و  مدیریت   سازمان  نظیر  دانشگاه  از  خارج   هاي  ارگان  طریق
  محیطی   مطالعات  پژوهشی  گروه  چنینگردد.هم  تأمین  جمهوري  ریاست  علمی  معاونت  و  مریوان  شهرستان

  کاربردي   مطالعاتی  يهاطرح   تصویب  و  بررسی  آموزشی،  يهاکارگاه   برگزاري  طریق  از  دارد  نظر  در  زریبار  دریاچه
  به  استان  زیست   محیط   نظران   صاحب  و  فعالین  شبکه  تشکیل  ،)وبینار(  علمی   هايی سخنران  برگزاري   رسیده،
  جلسه  2  ،هاکارگروه  مدیران  سطح  در  جلسه  5  ،1399  سال  در  گروه  .نماید   عمل  خود   اجتماعی  و  علمی  رسالت

  است.   داده  تشکیل   مختلف  هاي کارگروه  اعضاي  سطح  در  رسمی  غیر   جلسه   5  و  ها  کارگروه   اعضاي  سطح   در
 صاحب   اساتید   از   استفاده  با  المللیبین   علمی  وبینار  دو  1399  سال  در   زریبار  دریاچه  محیطی  مطالعات  گروه 
  سال  طول  در  آموزشی  گروه  این پیوسته  اعضاي است.  نموده برگزار  مجازي صورت  به المللی  بین  و  داخلی  نظر
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 شناسی  کردستان   پژوهشکده  دوم  آدرس   با  Q2  و  Q1  رتبه  با  JCR  مقاله  25  از  بیش  چاپ  به  موفق  1399
  است. نموده 

 
 زریبار  دریاچه  محیطی  مطالعات  هشیوپژ گروه  عملکرد  :4 شماره  نمودار

  

ط�ح درون 
سازماین 

ط�ح برون 
سازماین 

عقد تفاهم نامه چاپ کتاب اربرگزاری و�ین چاپ مقاله با 
ەآدرس پژوهشکد

0 0 0 0
2

25

1399عملکرد گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار در سال
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 شناسی کُردستان پژوهشکده شده چاپ کتب

 لیالخ   منطقه فولکلور داستانهاي
 تالش   و   آوريجمع   سال8  حاصل  "لیالخ  منطقه   راس "  کتاب

  احمدي   ابراهیم  کُردي،   فولکلور  پژوهشگر  ناپذیر  خستگی
  دانشگاه   شناسیکُردستان   پژوهشکده  توسط   که   است

  مطالعاتی  حوزه   عالقمندان   و   خوانندگان   تقدیم   کُردستان، 
  به   آغاز  در   کتاب  این  .است  شده  کُردي   ادبیات  و  فولکلور 
  شناسیکُردستان   پژوهشکده  توسط  پژوهشی  ايپروژه   عنوان
  و   چاپ  مجلد   سه  در   و   کتاب  صورت  به   ادامه   در  و  شد   تأیید 

  که   لیالخ   منطقه   هايافسانه   و  قصه   از   است  متشکل   است،  صفحه   "1700"  که   جلدي  سه   کتاب  این   .شد   منتشر
  شرکت  گوقصه   و  گرروایت  و  راوي  "106"تعداد  هاقصه   این  روایت  براي   که  است  گرفته  بر  در   را  قصه  "337"

 اند. شده   تبدیل  کُردي   فولکلور  روح   بر  دوباره  جانی  دمیدن  و  اثر  این  فاخرترکردن  براي  عشقی  به  که  اند کرده 
  نسل   به  نسل  و  سینه  به   سینه   و   هستند   مردم  آرزوهاي  و   امید   ، باورند   و  عقیده  کننده   منعکس   افسانه  و  قصه 

  هستند   اجتماعی  زندگی  کننده   منعکس  و   دادپروري  و   دوستی   هايمایهبُن   از   لبریز   آنها   محتواي   اند..-شده  منتقل 
 هاي تفاوت   و  روانشناسی  مانند   مختلفی   ابعاد   از   دلیل  همین  به  اند.کرده   حفظ   خود   درون   در   را   مردم  بینیجهان   و

  در   و   هستند   ملی   فرهنگی  و   باورها   شناسایی  کلید   همانطور  کرد.  بررسی  را  آنها   توانمی   شناسی،جامعه   و   زبانی
  محفوظ  فکري  و  جنگی  مختلف  ناگوار  اتفاقات  از  که   اند ملتی   هر  فرهنگی  تمدن  و  شناسنامه  هاقصه   واقع، 
  در   را  مفاهیم  این  علمی  متودي   براساس   و  درستی  و   زیبایی  به  است  توانسته   کتاب  این  خوشبختانه  اند.مانده
   .است  محترم  خوانندگان  شما  دستان  در  االن  که  است  شده  فاخري   اثر  چنین  سبزشدن  باعث  که  دهد   جاي  خود

 ) (اصوات ریژنه فرهنگ 
  کتب  لو  یکک   دەیکات  ک کوردی دەنگناوی چوارھزار  ل   زیاتر کۆکردنوەی ل  جیا   فرھنگ  ئم

  تریشی   تایبتمندیی   ھندێ   کراون   چاپ   بوارەدا   لم   ستا  تا  ناوازانی
یھ  خ   کی   و   بایکتییک   دەکات.  زیاتر   گرینگایندم   ھل  

 ندییانتمن تایبمانئ:   

  بۆ   نووسیدەنگ   (IPA)  نونتوەیی   دەنگناسیی  ئلفوبی   بپی   -۱
  بزان   دنیا،  شونکی  ھر  ل   ھرکسک  ئوە   ھۆی  دەبت   ک   کراوە 

  شوەی   وات   دەبژرت  ئاخوەرانیوە   الین   ل   چۆن   وشیک 
   .دەکات  دیاری وشک دروستی  دەربینی
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  "خاڵ"   بگکاندا  نوانی  ل  جیھاندا،  ل   نووسیفرھنگ  نوباوی  شوەیکی   بپی   بوارەدا،   لم  ھر   -۲ 
  فورموولی  بپی  وشیک  ھر  بگکانی  ژمارەی  وات   بگی.  چند  وشیک  ھر  بزانرێ  تا  دانراون
  بگی   سhan.ka.hank"  "  وەک  وشیک  میناک  بۆ  دەکات.  دیاری  "۱  +  خاڵ  ژمارەی  بگ=   "ژمارەی

م  کش   ئندییتمتیی تایبران  یارمندەدات خو  ک  کدروستی  وشن  بدەربب.   

  کراوە   بندیپۆلن   "بابت"یش  پی   ب  وبیی،ئلف   ڕیزبندیی   ل   جیا   ئوەی   تریش   تایبتمندییکی   -۳
میش  کتیی  ئران  یارمنژەران  و  خوت  و   توتایبەکان  بنانی  بۆ  دەدات  وەرگک   ھدەنگ   ناو  ل  

   .بینووسن و  بدۆزنوە دەنگک بتوانن بسانایی دەقکانیاندا،

  کارەکیان   ڕەوتی  و  چۆنیتی   ب   سبارەت  کورتیان  پشکییکی  نڤیسیار  ھم  و   کۆکرەوە  ھم   ھروەھا
  .تبگات  IPA  خشتی   دانانی  چۆنیتی   ل  و  کارەک   مبستی   ل  دەدەن   خونر  یارمتیی   ک   نووسیوە
  ناوچ  ب   ھروەھا   و  بربودا   ژدەری   و   کتب  ب   گڕان   ب   داوە   ھوی   کۆکرەوە   ندھرچه 

  فرھنگ   خرمانی   بم  بکاتوە،  کۆ  ھن   دەنگانی   ئو   زۆربی  ڕۆژھتدا   کوردستانی   جۆراوجۆرەکانی 
  جگی   کتب   ئم  و  ھی  ھر  تریش   کاری  جی  ئکات  ھست  خونر   ک   بپیت   ئوەندە   زمانی  و

  کوردی  فرھنگی   بینایی  ئم   تر،   توژەرانی  یان  خۆی  توژەر   ھیوایی   بو  ئبتوە.   تریش  دەنگناوی 
 .داننراوە  سر ل نرخی  بداخوە ک  ئوەی  الوازی  خاکی  .کن قایمتر  و پتوتر 

 ماد تاریخ   به نو نگاهی
  در   شناسی ردستان کُ  ەپژوهشکد   توسط   "ماد  تاریخ "  کتاب
 تاریخ  اینکه   به   توجه   با  است.  دهش   منتشر  و  چاپ  1399  سال

  منبع   کمترین  که  است  مسائلی  جمله  از   ایران  در   مادها  سلسله
  منابع  جدیدترین  ترجمه  دارد  وجود  آن   مورد  در   اطالعات  و

 از  هاآن   باستانی  سرگذشت  و   سلسله  این   مورد  در  انگلیسی
 باشد. می   برخوردار زیادي  ضرورت و اهمیت

  غیرمستقیم   یا  مستقیم   که  است  مقاالتی   مجموعه  حاضر  کتاب
  تاریخ  حاضر،  مقاالت  دیگر،عبارتبه   .یابند می   پیوند   ماد   تاریخ  با

  تر گسترده   اندازيچشم   در   بلکه   ماد،  خودِ  منظر   از  تنها  نه   را   ماد
 بررسی   ) بابل  و   آشور   ویژه به (  همسایگانش   با   ارتباط   در   و

  است   شده  تالش   بلکه  پردازند،نمی  سیاسی  تاریخ  به  صرفاً  کتاب   این  مقاالت  آنکه،  دیگر  ينکته   .اند کرده 
  گنجانده  مجموعه   این   در  نیز  شناسیزبان   و   ادیان،   تاریخی،  جغرافیاي   شناسی،باستان  هايزمینه   در   هاییپژوهش

 .شوند 
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 داستانی)  ادبیات (مبانی  كۆ چیر بیده ئه ماکانیبنه
  و   تالیف   ك) ۆچیر  بی دهئه   ماکانی(بنه داستانی  ادبیات  کتاب

 ادبیات  و  زبان  گروه  دانشیار  ، بزدوده  زکریا  دکرت  گردآوري
  ردي کُ  ادبیات  و   زبان   پژوهشی  گروه   عضو   و   انگلیسی

  که   کتاب   این  شد.   منتشر   و   چاپ  شناسیردستان کُ  پژوهشکده
  داشته   برعهده  را  آن  ویراستاري  روحانیمردوخ   ماجد   استاد
  اصول  آموزش   هدف   با   که   است  بخش   شش   بر   مشتمل  است

  و  ردي کُ  ادبیات  و  زبان  دانشجویان  به  داستانی  ادبیات
  داستانی   ادبیات  اصول  از   یکی  بخش  هر   در   نویسنده  است.  شده  نوشته   ردي کُ  داستانی  ادبیات  به   عالقمندان

  کوتاه  هايداستان  میان  از  و  است  داده  قرار   بررسی  مورد  را  مایهدرون   و   دي   زاویه   پردازي،شخصیت   پیرنگ،  مانند 
  کتاب   از   بخش  هر   در   اصول،   این   از   کدام  هر   بررسی  براي  است.  کرده  ذکر  مثال   ها آن   براي  رديکُ  هايرمان  و

 اند. شده  انتخاب  ترند تامل  قابل  تکنیکی  و  فنی  لحاظ  به  که  رديکُ  هايداستان  میان  از  رديکُ  کوتاه  داستان  سه
  توجه   بیشتر  هاداستان  در   نظر   مورد   اصول  به   خوانندگان  تا  است  شده  مطرح   هاییسوال   داستان،  هر   پایان  در

  در   متفاوت  کاري  نظر  این  از  و   است  شده  طراحی  انگلیسی  زبان  در  آموزشی   هاينمونه   مانند   کتاب  این  کنند.
   .است ردي کُ زبان

 موکریان   یکمی   برەی   شعری   شوازناسیی 
  الین   ل  الپڕەدا  ١٩٠  ل  چاک  ئحمد  مامۆستا   قمی ب  "ن موکریا  یکمی   برەی  شعری  شوازناسیی "  کتبی

  پنج  ل  کتب  ئم   .کرایوە  بو   و  چاپ   کوردستان.   زانکۆی   ناسییکوردستان  توژینگی  بوکرەوەی 
  بابت   ،ئدەبی  شوازناسی   ،پشکی  :سرەکی  بشی

  تایبتمندی   ،توژینوە  ئم  شوازناسییکانی 
 موکریان   یکمی   برەی   شاعیرانی  شعری   شوازناسانی 

  داڕشتنی   ل  نووسر  .پکھاتووە  لکۆینوە  ئنجامی  و
کبرەتا   کتس   کیدا   لشویستی   باسی   پپ  
  ھروەھا   و  دەکات  بمشوەی  لکۆینوە  ھبوونی
  ناوچی   ناساندنی  زیاتر  سر   دەخات  تیشک

  ل   جوگرافییوە.  و   مژوویی   باری   ل  موکریان 
  زاراوەی   پناسی   بۆ   ک  دووھم  بشی

  ل   باس   تاڕادەیک   کراوە   ترخان   شوازناسی
  و   کراون  ئاراست  گشتی  شوەیکی  ب  شوازناسی  قوتابخانکانی  و  دەکرێ   پناسی  و  شوازناسی   چییتی 

م  کۆتایی  لدا  ئشنی  دوو  بستدەبی  میژووی  بکانی   و  ئشندەبی  چباسیان  ئ  ر  لشی   .کراوە  سب  

http://ksi.uok.ac.ir/post/105?lang=fa
http://ksi.uok.ac.ir/product/55
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  ل   بابتان   ئم   و   کراوە   ترخان   باس   بر   ھاتوونت   کتبکدا   ل   شوازناسییانی  بابت   ئو   بۆ   سھم 
  شاعیرانی   شعری  سرچاوەی  سروا/  شعر/  کشی  شعرییکان/  قاب  شعری/  زمانی  (  دەگرێ:  خۆوە

  ل  ک  شوازناسییانی  بابت  ئو  دراوە  ھوڵ  چوارەمدا  بشی  ل  .  .)تریقت  برەی  و  موکریان  برەی
  ب   شاعیرێ   ھر  بشدا  لم  دابزێ.   برەی   ئم   شاعیرانی   سر  ل   کرابوو   سر  ل   باسیان   سھم  بشی

  دواتر  و باس بر خراوەت   شاعیرەک ژیانی ل کورتیک سرەتا کراوە؛ باس بۆ تایبتمندی  شش جیا
ر  لمھیدی  سوازی  تش  عری  لوە  شاعیراندا  شژینشی   .کراوە  توم  بنجش  کۆتایی  و   پکبکت  

 .ھاتوون  بدەست لکۆینوەک  درژەی ل دەسکوتانی ئو  و لکۆینوک   ئنجامی بۆ کراوە  ترخان

 کردي  زبان دستور 
  صدیق  محمد   دکتر   گرانقدر  استاد   اثر   "کردي  زبان   دستور "   کتاب
  شده   تنظیم  بخش   چهار   در  که   است  کُرد  شاعر  و  نویسنده   ، زادهمفتی 
  آمده  کُردي   زبان   درباره   فصل،   دو   در   یاتیکل   کتاب،  اول   بخش   در   است.
  بررسی   به  هم  دوم  فصل  و  کُردي  زبان  معرفی  به  آن   اول  فصل  که  است

  صرف   یا   واژه  ساختمان  شامل  دوم   بخش  است.  پرداخته  کُردي   الفباي 
  قرار   بحث  مورد  که   است  حرف  و  فعل  صفت،  مصدر،  اسم،  فصل  پنج  در

  اجزاي   فصل  دو   در  نحو،  یا  جمله  ساختمان  آن،   سوم  بخش  است.  گرفته
  اختصاص   نگارش   درباره  بحث   به  نیز  کتاب  چهارم  بخش  است.  شده  معرفی  جمله اقسام  و  جمله   دهندهتشکیل

  فصل  دو  در   نیز   بخش  این   است.  جمله  الفاظ  قالب  در  درونی  مفاهیم  ساختن  منعکس  نگارش،  از   منظور  که   دارد
  گروه  عضو  آراچمن  بهروز  دکتر  تحقیق  و   مقدمه  با  1399  پاییز  در  کتاب  ینا  .است  شده  معرفی  امالء  و  انشاء

  پژوهشکده   توسط   کُردي   ادبیات  و   زبان   گروه  علمی  هیئت   و  پژوهشکده  کُردي  ادبیات  و   شناسیزبان  پژوهشی
 .رسید  چاپ به شناسیکردستان 

 ما)   مکان   و   کرونا   ئمه(نامکان   شونی   و   کۆرۆنا   ناشونی 
  اهداف   تحقق  راستاي  در  ردستانکُ   دانشگاه  شناسیردستان کُ   يپژوهشکده

  يدرباره   پژوهشی-تحلیلی  رویکرد  با  متن  تولید   منظور  به   و   پژوهشکده  راهبردي
  مجموعه   کرونا،   بحران  با   مقابله  کشوري  و   دانشگاهی  کمپین  قالب   در   کرونا   بحران

  مکان  و  کرونا  نامکان"  عنوان   تحت   الکترونیکی  کتابی   قالب   در   را  مقاالتی 
  صفحه   267  قالب  در  کردي   زبان   به  )مه ێئ   نیێشو   و  ناۆرۆك  نیێناشو("ما

  "گوگفتو   و  تأمل  ترجمه،"  بخش  سه  در   مقاالت  مجموعه  این   است.  نموده  منتشر
  کارشناسان  منظر   از  را  فرهنگی  و  اجتماعی  رویکردهاي  جدیدترین  از   ايمجموعه 

  را   جهانی  بحران   این  پیامدهاي  و   ابعاد   و   نموده   مطرح  عرصه  این  پژوهشگران  و

http://ksi.uok.ac.ir/product/59?lang=fa&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ksi.uok.ac.ir/product/59?lang=fa&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ksi.uok.ac.ir/product/59?lang=fa&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ksi.uok.ac.ir/product/59?lang=fa&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://rasekhoon.net/mashahir/show/589180/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rasekhoon.net/mashahir/show/589180/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rasekhoon.net/mashahir/show/589180/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rasekhoon.net/mashahir/show/589180/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ksi.uok.ac.ir/post/99?lang=fa&title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%85%D9%86%D8%A2%D8%B1%D8%A7
https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/literature/departments/kurdish.aspx
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  نقد   جهان،  بر   حاکم  سیاسی  و  اقتصادي  نظم   با  بحران  این   يرابطه   کاوش   است.  داده  قرار   بررسی   و   تحلیل   مورد 
  تحلیل  کرونا،   بحران  با  فرهنگی   هاياجتماع   يمواجهه  کرونا،  بحران   به  نئولیبرالیستی  هايواکنش   و  تمهیدات
  و  ویروسی،   بحران  يهدربار   محیطیزیست   و   اخالقی  هايدیدگاه   کاوش   کرونا،  باب  در  ايرسانه   گفتمان   انتقادي
  5  قالب در   که است مطالبی مهمترین  جمله از بحران این با  درمواجهه مدیریتی  و  اجتماعی راهکارهاي بررسی

 .است گردیده منتشر  و  ارائه  گفتوگو   ا و  تألیفی مقاله 9  ترجمه، مقاله 
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 ی شناس کردستان پژوهشکده کتابخانه  عملکرد
  که   است  کردي   مطالعات  حوزه  تخصصی  هايکتابخانه  بزرگترین  از  یکی  شناسیکردستان  پژوهشکده  کتابخانه
  دهد.   می   ارائه   خدمات  سازمان  خارج   و  داخل  مراجعان  سایر  و  کارمند   استاد،  دانشجو،  5000  از   بیش  به   سالیانه

  هايکتاب   بنیادي   بندي  رده   و   نویسی   فهرست  است؛  کرده   نمایان   پیش   از  بیش  را   کتابخانه   این   اهمیت   آنجه
   است: زیر  شرح به  1399 سال در  کتابخانه   این در شده انجام هايفعایت  اهم است. کردي  الخط  رسم  با کردي 

   سایت وب )1
   کتابخانه )2
 دیجیتال   کتابخانه )3
 فعالیتها سایر )4
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 سایت وب
 قابل  ksi.uok.ac.ir  طریق  از  که  پژوهشکده  سایت  صفحات  به  مربوط  امور  کلیه  اطالعات  ورود  و  محتوا  تولید 

  مربوط   هايگزارش   و  اخبار  پژوهشکده،  علمی  برد  ها،بخش  ها،گروه   معرفی  شامل  صفحات  این  است.  دسترس 
 . غیره و  پژوهشکده  هايمراسم  سایر و هانشست  به
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 سفارش و  انتخاب بخش
   . ...  و کتاب هاينمایشگاه ها،کتابفروشی  انتشارات، طریق از منابع  خرید  و انتخاب

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

 نسخه  1200 :1399 سال در  کتابخانه  ییاهدا و  يداریخر يهاکتاب  تعداد •
 : 1399 سال  در اهدایی و  خریداري فصلنامه  تعداد •

o 20 عمومی  نسخه 
o 12  کشکول  تخصصی  نشریه دوره 
o 15  سیروان  سال 15 آرشیو دوره 
o فایل PDF  1398 -  1389 سیروان  آرشیو 
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 نویسی  فهرست بخش
  با و   کنگره   بندي  رده   اساس  بر  که  است  این   کتابخانه   این  کردي  هايکتاب  نویسی  فهرست  بخش  هاي مزیت از

  موضوعی  هر  در   کردي  ادبیات   هايکتاب  کلیه   رده  ملی  کتابخانه  در  اند.  شده  نویسی  فهرست  کردي  الخط   رسم
  کنگره  بندي  رده  اساس   بر  کتابخانه  این  در  است.  شده  داده  اختصاص  -  PIR  3256  -  شماره  یک  باشند   که

  این  پتانسیل   کردي   ادبیات  و   تاریخ  بندي   رده   گسترش   طرح   .است  شده   داده   گسترش   ادبیات   و   تاریخ  موضوع 
   شود.  شناخته  ملی طرح  یک عنوان به  که داراست را

 نسخه  600 : 1399 سال در  شده فهرست  يکتابها تعداد •
 نسخه  843  : 1399 سال در  مجموعه  یبازگشت و  ی امانت یچاپ منابع  تعداد •
 ل یفا 6000  پژوهشکده: ی تالیجید  منابع دادن  قرار اریاخت در  و  یک یالکترون منابع   دانلود تعداد •
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 دیجیتال  کتابخانه
  در   و   کردستان   و  کرد  حوزه   در  منابع  سایر  و   مجله   کتاب،  از  اعم   اطالعاتی   فایل  ترابایت  یک   از  بیش   گردآوري 

  این  در   فایل   11000  حدود  حاضر  حال  در   که  کردي   الکترونیک   کتابخانه  پژوهشی  طرح  براي   آنها  نهادن  اختیار
  سال   در   است.  دهش   سازماندهی  است،  دسترس   قابل library.uok.ac.ir   طریق   از  آن  لینک  که  دیجیتال کتابخانه

  این   از  سازمان  خارج  و  داخل   مراجعین  حضوري  استفاده  امکان  عدم  و  کرونایی  هايمحدودیت   دلیل  به  1399
  است.شده  استفاده  دانلود) 6000( دیجیتال   کتابخانه

 

 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ی ان شناسپژوهشکده کردست

 
 

 231 

  کتاب   هفته  در  شناسی  کردستان  پژوهشکده  تخصصی  کتابخانه  فرهنگی  يهافعالیت

1399   

  مجموعه تولید  و تهیه
   کتاب معرفی ویدیوي

  دکتر   داستانی:  ادبیات •
 بزدوده  ذکریا

  دکتر   فولکلور:   ادبیات •
 جباري الدیننجم 

  دکتر   کردستان:  در   دین •
 نقشبندي  نوید 

  آقاي   :ویسینزندگینامه  •
 سیدي  مهدي

  دکتر   کردي:   مجالت  •
 بیننده  مسعود

 محمدي امیر  دکتر تاریخ: •
  نوجوانان:   و  کودك  ادبیات •

 مهربان  آرش  آقاي
 :  ویدیوها لینک

http://ksi.uok.ac.ir/galleryItems/32?lang=fa 

 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ی پژوهشکده کردستان شناس

 
 

 232 

   عمومی اطالعات  مسابقه برگزاري
  ناسی کوردستان  توژینگی   کتبخانی

  مبستی   ب   کوردستان  زانکۆی
 کتبخونی   و  کتب   حفتی  برزڕاگرتنی

  برەو  تاککان  ھاندانی  ھروەھا  و
  کوردی،   سرچاوەی  ناسینی  و  خوندنوە 

  گشتیی   زانیاریی  ب  تایبت   کبکیکی
  بڕوەبرد.   کوردی  لکۆینوەی   لسر 

  حفت   دوو  ماوەی   ب   کبکی  ئم
  بشداربووان  و   خوازیاران  ک   بوو  بردەوام
  پرسیاران،   ئو  وەمدانوەی   ب   دەیانتوانی 

  کۆتاییدا   ل  ک  بشداربن  کبکیدا  لم
  ب  توانییان   بشداربووان  ل  کس   ھشت 

  درووست  وەمی  زۆرترین  وەمدانوەی
   .  بنن دەست ب سرکوتن  کبکیدا لم 

 

  نشر و چاپ" وبینار
 و کردستان دانشگاه 

 "کتاب انتشار
  کتاب  هفته  مناسب  به 
  پژوهشکده   کتابخوانی   و

  شناسی  کُردستان
  با   را  آنالینی   نشست
  نشر   و   چاپ   "عنوان

  و   کُردستان  دانشگاه
  ر د  "کتاب  انتشار
  این   اینستاگرام  پلتفرم

  خانم   با  پژوهشکده
  سیران
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  پذیرش   و  تایید   هايروش   و  برنامه  ایشان   کرد.  برگزار  و   کُردستان   دانشگاه  انتشارات  اداره  رئیس ،کاردوسیان
  آثار   نشر   و چاپ  نحوه   و شیوه   ،برنامه  ادامه   در   و   تشریح  را   کُردستان  دانشگاه  توسط   آن   چاپ   نهایت  در  و   کتاب

  را   کتاب  المللی  بین   و   داخلی  هاينمایشگاه  در   کُردستان  دانشگاه  انتشارات  فعال  حضور   و   آنها  داوري   و   ارسالی
 داد.  پاسخ حضار سواالت به  و  توضیح

  در کتاب فروش روي  بر تکنولوژي  و فرهنگی اقتصادي،  نقش و هافروشی کتاب وضعیت وبینار:.
 جامعه

  و  کتاب  هفته   بزرگداشت  مناسبت  به 
  پژوهشکده  کتابخانه   خوانی،   کتاب

  را   آنالینی  نشست  شناسیکُردستان
  هایفروش   کتاب   تیوضع   "عنوان  تحت

  ژي تکنولو  و یفرهنگ   ،ياقتصاد نقش و
  حضور   با  "جامعه  در  کتاب  فروش   بر

  مدیر  گرجی،مدرس   ژینا  خانم   سرکار
   کرد. برگزار  ژیرا  کتابفروشی 
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 تخصصی  هاينشست
  توجه   با  شناسیکردستان   پژوهشکده

  هاي فعالیت   برگزاري  عدم  به
 وبینار  14  کرونا   ایام   در   حضوري 

  را  المللیبین   تخصصی   –  علمی
  در   کرد.   برگزار  1399  سال   در

  مجموعه   این  دورة   نخستین
  کلی  عنوان   تحت   که   وبینارها

“opera minora”  و   شد   معرفی  
  ماه  آبان  تا  1399  تیرماه   از

  در   انجامید   طول  به  سال  همان
 آنالین  نشست  دوازده   مجموع

  متخصصان  حضور   با  علمی
 مطالعات  حوزة   المللیِبین

  هاي سامانه   بستر  در   کردي 
  کردستان  دانشگاه  مجازي
 توماس   دکتر  گردید.   برگزار
  المللیبین  پژوهشگر  یوگل، 
  از  ایرانی  هايزبان   تاریخ  حوزة

  جعفر   دکتر  آلمان،
  استاد  االسالمی،شیخ

  و   کارلتون   دانشگاه  زبانشناسی
  حوزة   شدة  شناخته  پژوهشگر

 هاشم  دکتر   کانادا،  از  کردي   زبان
  و   زبان   پژوهشگر  احمدزاده،

  نهرو   دکتر   تهران،  دانشگاه  شناسیزبان   استاد  دوستان،کریمی   غالمحسین  دکتر  اوپساال،  دانشگاه  از  کردي   ادبیات
  دانشگاه  استاد  لیزینبرگ،   میشل  دکتر  سوران،   دانشگاه  از   کردي   فرهنگ   حوزة  المللی  بین   پژوهشگر  زاگرس،

  ادبیات   پژوهشگر   بزدوده،   زکریا  دکتر   آمستردام،   از   کرمانجی  ادبیات   حوزة   شده   شناخته  پژوهشگر  و   آمستردام 
  گالپ،   بلچم   اوزلم   دکتر  و  پاریس  از  کردي   ادبیات  حوزة   پژوهشگر  آیدوغان،  سیدو  دکتر   کردستان،  دانشگاه  از

  دانشگاه  کردي   ادبیات  و   زبان   گروه  از  آراچمن   بهروز  دکتر   ، آکسفورد  دانشگاه  از   کردي  مطالعات  حوزة   پژوهشگر
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  پاییز   و   تابستان  وبینارهاي  مجموعه   در   حاضر  اساتید   از  موسیقی  حوزه   پژوهشگر  بیگی،  بهرام  منصور   و  کردستان
   بودند. 1399 سال

  دکتر   و  دوستان   کریمی   غالمحسین   دکتر   یوگل،   توماس   دکتر   طرف   از  که   شده  ارائه   وبینارهاي   از   مورد   سه  
  شدند. روبرو  مخاطبان عمومی اقبال با شدند  ارائه  انگلیسی زبان  به سه هر  که   گالپ بلچم  اوزلم 

 هايگویش   بنديتقسیم   در  عمده  هايچالش  بررسی  به کرد  کوشش  سخنرانی  شروع  در دوستانکریمی   دکتر 
  موجود  هايواج   مجموعۀ  نظیر  شانزبانی  هايویژگی   از  برخی  در   رديکُ  هايگویش  وي  باور  به   بپردازد.  ردي کُ

  و   دارند   یکدیگر  با  بسیاري  اشتراکات  یکدیگر  با  هاآن  در معمول  هجایی  هايساخت  نیز  و  شانآوایی   ساخت  در
  دوستان کریمی   دکتر   دهد.می   نشان  خود   از  بسیاري  هايتفاوت   شاننحوي -صرفی  خصوصیات  در   مقابل  در

  پژوهشگران   گریاري   تواند می   کردي  هايگونه   در  موجود  زبانی   افتراقات  و  اشتراکات  به  توجه  ساخت  خاطرنشان
  باشد. کردي  هايگویش از  دقیقی بنديطقه  ارائۀ در

  بنديتقسیم   مسئلۀ   بررسی  به   تاریخی   رویکردي   اتخاذ  با   تا   کرد   کوشش   خود   سخنرانی  در   یوگل   توماس   دکتر 
  ابتدا  در   یوگل   بپردازد.  کردي   هايگونه   در   موجود   گویشی تغییرات  و   استاندارد  زبان  مسئله   کردي،   هايگویش 

  آن   اصیل  و   اصلی  هايگونه  عنوان  به زبان  هر  استاندارد  هايگونه   آن  براساس   که پرداخت  عامی  دیدگاه   نقد   به
  گرفته  درنظر  غیراصیل  و  ايحاشیه  هايگویش   مثابۀ  به  غیراستاندارد  هايگونه   مقابل  در  و  شوند می   معرفی  زبان
  بازنمایی  ارز   هم   صورت  به   که   مراتبیسلسله   صورت  به  نه   زبانی   هايگونه   آن  در   که   ايشیوه   وي   باور  به  شوند.می 
  روابط   از   تري واقعی   تصویر  برخوردارند،   یکسانی  اصالت  و   اهمیت   درجۀ  از   زبانی  هايگونه   کلیۀ   و  شوند می 

  به  بنا  که   هستند   هاییگویش   صرفاً  زبان  هر  در   استاندارد  هايگونه   دیدگاه   این  در   دهند.می   بدست  بینازبانی
  ذاتی   هايچالش   بررسی  به  وبینار   این   دوم   بخش   اند.یافته   دست باالتري   اهمیت   درجۀ  اجتماعی/سیاسی  دالیل

  برگرفته   تاریخی  هايداده   یوگل  باور  به  یافت.  اختصاص  زبانی   مطالعات  در   رفته   بکار  تاریخی  هايداده   در  موجود
  دهندة   نشان  تاریخی   هايداده   نوشتار،   زبان   کارمحافظه   ماهیت   دلیل   به   و   هستند   نوشتاري   زبان   از   شده

  در  بکاررفته  زبان  نبودن یکدست یوگل  این بر  عالوه  نیستند. مختلف  هايدوره  در  زبان هر بنیادین خصوصیات
  خود،   ارائۀ   سوم  بخش   در   نمود.   معرفی   مستندات  این  هايچالش   از  دیگر   یکی   عنوان  به   را  تاریخی   مستندات

  رویکرد   وي  باور  به  پرداخت.  ایرانی  هايزبان   بنديتقسیم  معمول  شیوة  در  موجود  مشکالت  بررسی  به  یوگل  دکتر
  از   همگویی  مرزهاي   از  خاصی   تعداد  براساس   و  مراتبیسلسله   صورت  به  ایرانی   هايگویش   آن   در   که  معمولی 

  بازبینی   با  یوگل  نماید.  ارائه   زبانی  میان  روابط   از  درستی  تصویر  تواند نمی  شوند،می   بنديتقسیم   شده  تعیین  پیش
  از   مختلفی   هايمجموعه   گرفتن  درنظر   با  توانمی   که  رسد می   نتیجه   این  به   نهایت  در   موجود  رویکردهاي 

  صورت   به   کردي   هايگویش  و   عام  صورت   به   ایرانی  هايزبان   از   مختلفی   هايبنديتقسیم   زبانی   هايویژگی 
   داد.  بدست خاص
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  آکسفورد  دانشگاه  در  وي  تحقیقاتی  طرح   از  کوتاه   گزارشی  حقیقت   در   که   خود   وبینار  در   گالپ   بلچم   اوزلم   دکتر 
  خاطرنشان   ابتدا  در   وي  پرداخت.  اروپایی  هايدولت   و   اروپا  پارلمان  در   کرد   زنان  حضور  و  مشارکت   موضوع   به  بود

  دو   در  کرد  زنان  سیاسی  مشارکت  به  را  خود  بحث  دارد   تمایل  موردبحث  موضوع   گستردگی  بدلیل  که  ساخت
  متفاوت   هايسیاست  در را   سوئد   و آلمان  کشور  دو   انتخاب  علت  گالپ دکتر  سازد. محدود  آلمان و سوئد   کشور

  در   کشور   دو   این  متفاوت   هايسیاست  است  معتقد   و   داند می   کرد  زنان   به  دادن   میدان   قبال   در   کشور   دو   این
  باور   به  است.  داشته  تبعیدي  کردهاي  اجتماعی  سیاسی  هايفعالیت   نوع  بر   عمیقی  بسیار  تأثیر  خاص   زمینۀ  این

  بیشتر  آنان  هايفعالیت  ولی  هستند   فعال  اجتماعی-سیاسی  لحاظ  به  اروپا  در  مهاجر  کردهاي  اگرچه  گالپ  دکتر
  کردي   زنان  از  چند   تنی  معرفی  به  سپس  است.  بوده  غیرانتفاعی  مؤسسات  و  نهادمردم   هايسازمان   به  محدود

  زنان   این  بازنمایی  شیوة  انتقادي  بررسی  به  گالپ  دکتر  هستند،  سیاسی  هايپست  داراي  اروپا  در که  پردازدمی 
   پردازد.می  اروپایی  هايرسانه  در

  "کُردي  رمان  در  دیگري"  عنوان  تحت  آن   هفتم  وبینار  شناسی،کُردستان  پژوهشکده  وبینارهاي  سلسله  ادامه  در 
  در   را  ايمقدمه  خود،  سخنان  آغاز  در  احمدزاده  دکتر  گردید.  برگزار  احمدزاده  هاشم  دکتر  ارائه   و  حضور  با  و

  تقد   و   ادبیات  مورد  در  خواهی   سنت  عنوان  به  که  گرداند   باز   خود  قبلی  دیدگاه  به  را  آن   با  ارتباط   و  رمان  با  رابطه
  روي   بر  رمان  باالخلص  و   ادبیات  که  فهمیدند   مطالعاتشان  و  خوانش  شدن  بیشتر  با  ولی   است،  کرده  تفکر  ادبی

  دکتر   دارد.  ارتباط  هاانسان  شناسنامه  و  تمدن  با  و  است  ارتباط  در  روایت  سطح  در  زندگی  هايجنبه  بیشتر
  در  که  آوردند   میان  به  را  بحثی   دیگر  کشورهاي  در  رمان   ظهور   نحوه  مورد  در  خود  سخنان  ادامه   در  احمدزاده

  ادامه   در  ایشان  شوند.  می   شناخته  بزرگ  نویسان  رمان  با  کشورها  بیشتر  هم  نوزدهم  و   هجده  قرون  و  قرن  این
  خودآگاهی   و   خود   به   بخشیدن  در  دیالکتیکی  ايشیوه  به   را  دیگري  نقش  که  شناختند   فرد   اولین  عنوان  به   را  هگل
  به   را  فرهنگی  و  اجتماعی  متن  شش  و  تحقیق  کُردي   رمان  ظهور  مورد   در  خود  سخنان  پایان  در  ایشان  کرد.  ایفا

  ایشان   داد.  قرار   اشاره  مورد   هارمان  آن  در  را  دیگري  بعد   و  آوردند   میان  به  کُردي  رمان   ظهور   بستر  عنوان
  اوزون،   احمد   دوست،  جان  هدایتی،  قادر  سید   عطانهایی،  غریب،  جمال  جبار  حسن،  شیرزاد  مانند   نویسندگانی

  مفهوم  میتوان   که شناخت افرادي  عنوان به  را جعفري  نسرین و سلمان بیان ریواس، یوسف، حلیم  متی، حسن
  سواالت  به   دادن   جواب  با  پایان   در   اند. داده  تشکیل   هم   را  هارمان  روایت  جنبه   که  دید   آثارشان  در   را   دیگري 

   یافت. پایان برنامه  وبینار،  در حاضرین

  با  "ارمنستان  در  کُردي   موسیقی "  عنوان   تحت   شناسی  کُردستان   پژوهشکده   وبینارهاي  سلسه   از   حلقه   نهمین
  شد.   برگزار   حوزه  این  پژوهشگر   و   محقق   و   انگلیس  یورك   دانشگاه از  آنتروپولوژي  دکتراي  زاگرُوس   نهرو   حضور
  تحت   که   ارمنستان  سوي  به   عراق   شمال  از   ها ایزدي  کوچ   نحوه   به   کردند   اياشاره  هایشانبحث  آغاز   در   ایشان
  دیده   وضوح   به   آن   در   هم   مسلمان  کُردهاي   نقش   ناچار  به   که   گرفت؛   صورت   روزگار  آن   دینی   جنبش   فشار
  موسیقی   ارمنستان  کُردهاي  مرسوم  موسیقی  که   گفت   سخن  مورد  این  در  ادامه  در   زاگروس   دکتر   شود.می
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 ها ایزدي   که   جمعی   دسته  آواز   و   صدا  یعنی   شود،   می  برده   نام   "جمعتی  کالم "  عنوان  تحت  که   است  فولکلوریک 
  عاشقانه،   کالم  رقاصه،  کالم   میرخاس،  کالم  از:   عبارتند   که   اند کرده  تقسیم   مجزا   و  متفاوت   بخش   چند   به   را   آن

  دکتر  خارجی.  کالم  و  کودکان   کالم  چیستان،  و  بیت  کالم  آیینی،  کالم  گریان،  کالم  کمدي،  و  شوخی  کالم
  و   موسیقی  با  که  گفتند   سخن  هاییکالم  از  دسته  آن   گفتار  و   تلفظ   ریتم  به  خود،  سخنان  ادامه  در  زاگروس 

  هستند.   ریتمی  و  نظم  کوتاه  فرم  و   آزاد   فرم   دو  داراي   و   اند مشابه  خاورمیانه  دیگر  هايفرهنگ  و   ملت   هايآهنگ
  محتواي   و   فرم   شرح   و   ارمنستان   هايایزدي   آهنگ   و  کالم   از   را   اي نمونه  چند   سخنانشان  پایان   در   زاگروس   دکتر 

 رسید.  پایان به  وبینار  کنندگان،  شرکت  سواالت به  دادن   جواب با  و  آوردند  حضار  براي  را  هاکالم این  از یک  هر

  بهروز  دکتر   حضور  با  شده،  برگزار  وبینارهاي  سلسله  از   شناسی  کردستان  پژوهشکده  تخصصی   وبینار  یازدهمین 
  کُردستان   دانشگاه  کُردي   ادبیات  و   زبان   گروه   علمی  هیئت  عضو   و  شناسی  کُردستان  پژوهشکده   ریاست  آرا،  چمن

  هایشانبحث  ابتدا  در   ایشان،   گردید.   برگزار   "کُردي   شفاهی   ادبیات   در   پژوهش   مشکالت  "  محوریت   و   موضوع   با
  در   آکادمیک  خوانشی  کل   در  و  شفاهی  ابیات  و  سنت  مورد   در  اول  بخش  کردند:  تقسیم  اصلی   بخش  سه  به  را

  در   پژوهش  مشکالت  هم،   سوم   بخش  در  و  آن  نحوه  و  کُردي  شفاهی  ادبیات  دوم  بخش  شفاهی.  ادبیات  بخش
  ابتدایی  جوامع  شفاهی، ادبیات شناسنامه مورد  در ،خود  بحث مقدمه در  شد.می شامل  را شفاهی  ادبیات بخش

))primitive society(  هاسمبول  و  نشانه  ظهور  ساله   هزار  شصت  تاریخ  به  اشاره  نمودند.  ایراد  سخنانی  نانوشته  و  
  را   قبل   سال   هزار  شصت به   نزدیک  یعنی   الفبا،   و  خط  ابداع  مرحله   تا را  ابتدایی   مرحله  این  اجتماعی،   جامعه  در
  الفباي   تغییر  در  بزرگی  و  مهم  انقالب   به   ایشان  موضوع  همین  ادامه  در   کرد.  مشخص  نانوشته  مرحله  عنوان  به

  که   گفتند   شفاهی   ادبیات  تعریف   در   کردند.  اشاره   فونتیک  و   سیالبی  الفباي   براي  صوتی   تصاویر   و  آیدوگرامی 
  خود  هايجنبه  تمام  در  کلی   طور   به   و   قانون   ادبیات،  تاریخ،   اي؛ جامعه  هر  آنجا  از   که  است  متودي  شفاهی  سنت

  سنت   ابراز   راه  از  شفاهی  سنت  یعنی   کند.  می  منتقل  دیگر  ملت  به   ملتی   از  نوشتاري،  ساختار  به  توجه  با  و
   شود. می  منتقل شفاهی

  روي   بر ایشان بسزاي  تاثیر  به  اي اشاره که بود  وبینار  این در  ایشان هاي بحث از دیگر یکی روسی پراپ والدیمر
  شخصیت   چنین  نقش  و  کردند   ادبی  تئوریهاي  از  ما  فهم  نحوه  و  شناسی  اسطوره  و  شفاهی  ادبیات  نویسی،  داستان
  ادبیات   کل   در   و   ادبی   انواع   حوزه   در   را   ایشان   مطرح   نظریات  از   نمونه   چند   و   کردند   ارزیابی   مهم   را   اي برجسته
  و  شعر نام به  دیویدسون اُلگا پروفسور  خانم  کتاب به  خود  عرایض  پایان در آرا چمن دکتر  نمودند. بیان شفاهی
 .کردند  اشاره )poet and hero in the persian book of kings  فردوسی  شاهنامه در قهرمان
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 پژوهشکده  افتخارات

 عتف   وزارت  ریزيبرنامه و گذاريسیاست دفتر سوي از رديکُ ادبیات نامهپژوهش  «ج» يرتبه اخذ
  رديکُ  ادبیات  خصوص   در   در  علمی  اي نشریه  انتشار

  بتواند   که  شناسیکُردستان   پژوهشکده  در
  جهت  در   و   باشد   علمی  جامعۀ  نیازهاي  پاسخگوي

  بردارد،   استوار   هايگام  ردي کُ  ادبیات  و   زبان   تعالی 
  قصد   به   کردي   ادبیات  پژوهشنامۀ   که   بود  ضرورتی 

 اخذ   براي  هادرخواست  شد.  دایر  آن   به  پاسخگویی
  آن   شمارة  نخستین  و   آغاز  1389  سال  از  مجوّز، 

  پژوهشی   مقاالت  چاپ  با  ناخواسته،   ايوقفه   از  پس
  1394  زمستان  در   ردي کُ  و   فارسی   زبان   دو   به

 گشت.  منتشر

  قالب   در   کُردي  ادبیات  پژوهشنامه  اکنون   هم 
  14844/89  شماره  مجوز   اساس   بر  دوفصلنامه 

  و  مطبوعات  کل   اداره   از   7/89/ 4  مورخ 
  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت  داخلی  هايخبرگزاري 

 این   امتیاز  صاحب  شود.می   منتشر  اسالمی
 دانشگاه   شناسیکردستان  پژوهشکده   دوفصلنامه 
  مقاالت  کُردي  ادبیات  پژوهشنامه  است.  کردستان

 ها زبان   سایر  و  کردي  تطبیقی  ادبیات  یا  کردي  ادبیات  زمینۀ  در   را  فارسی   و  کُردي  زبان   دو  به  پژوهشی  اصیل
 .کند می استقبال کردي  ادبیات محوریت با ايرشته میان  تحقیقات پذیرش  از  و  کند می  منتشر

  با   همگام  مقاالت  چاپ  و   پذیرش   داوري،  روند   و  شده  منتشر  پژوهشنامه  این  از  فصل  شش  در  شماره  ده  تاکنون
  که   شده   تنظیم  نشریات  بررسی  کمیسیون   کلّی   هايسیاست  با   همسو  دوفصلنامه)،   صورت   (به   آن   منظّم   نشر

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

  در   و  گردید   علوم  وزارت  سوي  از  (ج)  علمی   يدرجه  کسب  به  موفق  1399  سال  در  نشریه  این  خوشبختانه
  است.شده  نمایه  ایران از  خارج و  داخل استنادي  مهم هايهپایگا
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 ردستان کُ دانشگاه  سال برتر کتاب عنوان به ردنشینکُ شهرهاي نیمرخ کتاب انتخاب

 هوشمند  تدوین   نخست)  (بخش  ردنشینکُ  شهرهاي   نیمرخ  ابکت

 هشکدهپژو  فرهنگ  و  تاریخ  پژوهشی  گروه  عضو   ،علیزاده
  کتاب  عنوان   به  1399  سال  در  آشوري  کسري  و  شناسی،ردستان کُ

  از   برگرفته   کتاب  این   شد.  برگزیده   ردستانکُ دانشگاه  در سال برتر
  Cities  المللی  بین  نشریه  از  (City Profile)  شهر  نیمرخ  مفهوم
  به   فصل  یازده  در  کُردي،  شهر  مفهوم  موضوع  طرح  با  که  است

  هر   در   و   است  پرداخته  کشور   کُردنشین  شهرهاي  مهمترین  بررسی
  شهري،   فضاي  تحول   اقتصادي،  جمعیتی،  تاریخی،   وضعیت  فصل

 .است شده  بررسی آنها انداز چشم و  شهري  توسعه چالشهاي

  محتوایی   ساختار  ،Cities  المللی  بین  نشریه  از   برگرفته  (City Profile)  شهر   نیمرخ  مفهوم  غالب  رویکر   به   توجه   با
  ایالم،   سنندج،  ،کرمانشاه  شهرهاي  پوشش  با  فصل  یازده  در   و  ریزيبرنامه   اول)  (بخش  کُردنشین  شهرهاي  نیمرخ
  دگرگونی   شهر،   تاریخ  جغرافیایی،  هايویژگی   کتاب  این  در   است.  شده   تدوین  بیجار  بوکان،   بانه،   مریوان،   سقز،
  مدیریت  و   جاري   هاي  (سیاست  شهري   هاي  چالش  شهر،   فضایی  تحول   و  توسعه  شهر،  اقتصاد   جمعیتی،   هاي

  بر   تاکید   کتاب   این   بنیادي   هدف   .است  گرفته   قرار   بررسی   مورد   شهر  توسعه   انداز  چشم  نهایت   در   و   شهري)
  به   اطالعات  ارایه   و   زمینه   این   در   بیشتر   رغبت   ایجاد  و   شهري   مطالعات  در   کُردنشین  شهرهاي  مفهوم   اهمیت

  طرح   حاصل  مذکور  کتاب  .است  شهري  مدیریت  و  پژوهشگران   دانشجویان،   براي  مطالعه  مورد  شهرهاي  از  روز
  سایر  پوشش  منظور به  کتاب  این دوم  بخش  نزدیک، اي  آینده در  .است شناسی ردستانکُ پژوهشکده  پژوهشی
  شهرهاي   نیمرخ  از  المعارفی  دایره  بتوان   آن  چاپ  با  است  امید   و  شد   خواهد   ریزيبرنامه   کُردنشین  شهرهاي

 .داد شکل را  کشور  کُردنشین

http://ksi.uok.ac.ir/product/53?lang=fa
http://ksi.uok.ac.ir/product/53?lang=fa
http://ksi.uok.ac.ir/post/69?lang=fa&title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ksi.uok.ac.ir/post/69?lang=fa&title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ksi.uok.ac.ir/post/69?lang=fa&title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ksi.uok.ac.ir/post/69?lang=fa&title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ksi.uok.ac.ir/post/49
https://elmnet.ir/author/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://uok.ac.ir/
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 فرنگی  توت پژوهشی  مرکز
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سازما )1 و حقوقی  (حقیقی  کارگروه  اعضاي  براي  و  صدور حکم  کردستان  استان  کل  ادارات  و  نماینده  ها 
 فرنگی کاران استان کردستان) توت فرنگی. توت

اي به صورت مجازي با نمایندگان سازمان کشاورزي و منابع طبیعی استان کردستان،  برگزاري جلسات دوره )2
طبیعی کردستان،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، مرکز تحقیقات کشاورزي کردستان، ادراه کل منابع

   اران استان کردستان (دو ماه یک بار).کفرنگی و نماینده توت
یاقوت کردستان از تولید تا بازار: چالشها و  "فرنگی تحت عنوان  علمی توت  -برگزاري کنفرانس تخصصی   )3

با همکاري کمسیون آب و کشاورزي اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزي سنندج، سازمان جهاد    "راهکارها
کشاورزي و منابع طبیعی استان کردستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي استان کردستان، منابع  

طبیعی  
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 استان کردستان. 

 

 

 

 

طریق روزنامه جهت آگاهی و اطالع  اعالم نیازها و راهکارهاي مربوط به توت فرنگی و چالشهاي موجود از   )4
 عموم مردم. 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ی توت فرنگ  یمرکز پژوهش

 
 

 243 

 
بندي زمانی براي اجراي آنها با همفکري  فرنگی و گروهها و راهکارهاي مربوط به چالشهاي توت تعیین برنامه )5

 فرنگی. اعضاي کارگروه توت 



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  ی توت فرنگ  یمرکز پژوهش

 
 

 244 

 همکاري در اجراي طرح پژوهشی (ملی، استانی و دانشگاهی)

 مجري/یان عنوان ردیف
تامین کننده  

 بودجه
 سال 

وضعیت 
 طرح

گروه 
آموزشی 

 مجري

1 
طراحی و ساخت دستگاه نیمه 
اتوماتیک برداشت توت فرنگی  

 مجهز به سامانه خورشیدي

هادي صمیمی  
فرهاد   -اخیجهانی 

 فاتحی 

سازمان مدیریت و  
برنامه ریزي استان 

 کردستان
1399 

خاتمه 
 یافته

گروه  
مهندسی  
 بیوسیستم 

 یافته) انجام و خاتمه ها (در حال امهنپایان

 عنوان  ردیف 
راهنما و  

 مشاور
 مقطع  سال دانشجو

1 

ررسی رشد و نمو و جدول زندگی وابسته به دما  ب
با تغذیه   Amblyseius swirskii (Acari:Phytoseiidae)درکنه

 :Tetranychus urticae (Prostigmataاز کنه تارتن دو لکه اي

Tetranychidae) روي توت فرنگی 

مصطفی  
  معروف پور
یعقوب 
 فتحی پور

امین 
 صادقی 

فرشاد  
 مرادي

1399 
کارشناسی  

 ارشد

 کنفرانس ها

 نویسنده/گان عنوان  ردیف 
محل 

 برگزاري 
سال 

 برگزاري 
 کنفرانسنام 

نوع  
 کنفرانس 

1 

Antifungal activity of 
essential oil of Bene 
(Pistacia atlantica 
Subsp. Kurdica) 
oleoresin against 

Botrytis strawberry 
rot 

Golnaz Hesami - 
Sadra Hesami - 
Fardin Tamjidi 

دانشگاه  
 بیلکنت

1399- 
2020 

کنفرانس بین 
المللی روند هاي  
نو در مهندسی،  
 علوم و تکنولوژي 

 بین المللی

 مقاالت چاپ شده

 نویسنده/گان نام مجله  عنوان  ردیف 
سال 
 انتشار 

1 

Jasmonic acid improved in vitro 
strawberry (Fragaria × 

ananassa Duch.) resistance to 
PEG-induced water 

stress 

Plant Cell, Tissue and 
Organ Culture 

(PCTOC) 
Ameneh Yosei1 · Ali Akbar 
Mozafari1,2 · Taimor Javadi 

1399 - 
2020 
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 نویسنده/گان نام مجله  عنوان  ردیف 
سال 
 انتشار 

2 

اسید و نانو ذرات اثر جاسمونیک
 صفاتبرخی بر لیسیم سی

 فرنگی تحت تنشفیزیولوژیکی توت

 شوري  
 

نشریه روابط خاك و  
 گیاه 

علی اکبر   ،سامان عثمان پور
  و ناصر قادري مظفري

1399 - 
2020 

3 

ذرات سیلیس و جاسمونیکاثر نانو
هاي  سید بر برخی ویژگی ا

فرنگی تحت تنش  مورفولوژیکی توت
 شوري در شرایط کشت بدون خاك

نشریه روابط خاك و  
 گیاه 

مجلھ علوم و فنون  (
 )یگلخانھ ا یکشتھا

و   علی اکبر مظفري  ،سامان عثمان پور
 ناصر قادري 

1399 - 
2020 

4 
Induction of systemic resistance to 

Agrobacterium tumefaciens by 
endophytic bacteria in grapevine 

PLANT PATHOLOGY 

Susan Asghari Tazehkand - 
Behrouz Harighi - Morahem 

Ashengroph - Qassim Esmaeel - 
Essaid Ait Braka - Christophe 

Clement - Aziz Aziz 

1399 - 
2020 

5 
Improving quality and quantity 

attributes of grape juice concentrate 
(molasses) using ohmic heating 

JOURNAL OF FOOD 
SCIENCE AND 

TECHNOLOGY-
MYSORE 

Hosain Darvishi - Mahmoud 
Koushesh Saba - Nasser 

Behroozi-Khazaei - Himan 
Nourbakhsh 

1399 - 
2020 

6 

Management of strawberry 
anthracnose using plant essential oils 
as bio-fungicides, and evaluation of 

their effects on quality of strawberry 
fruit 

Journal of oleo 
science 

hosaini somayeh - Jahanshir 
Amini - Javad Nazemi rafi' - Jalal 

Khorshidi 

1399 - 
2020 
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 شمالی  زاگرس يجنگلدار توسعه و  پژوهش مرکز
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 ، اهداف و ساختار مرکز تاریخچه
هاي منطقه، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداري زاگرس    جنگلاي و آموزشی در    نظر به نیازهاي پژوهشی، توسعه

موفق به دریافت    1392در تابستان  در شهرستان بانه تاسیس شد و  (با موافقت اولیه)    1384شمالی در سال  
 شد. به صورت تقاضا محور موافقت قطعی 

)، رئیس دانشکده  شوراي مرکز طبق اساسنامه مرکز از اعضاي هیات علمی مرکز (عمدتا از گروه جنگلداري
 منابع طبیعی دانشگاه کردستان و معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان کردستان تشکیل شده است
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 اعضاي هیات علمی شوراي مرکز: 
 محل خدمت فعلی مرتبه علمی رشته و مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 دانشگاه کردستان دانشیار بیومتري جنگل -دکتراي جنگلداري  لقمان قهرمانی 1

 دانشگاه کردستان دانشیار GISسازي در تصمیم -دکتراي جنگلداري  مهتاب پیرباوقار 2

 دانشگاه کردستان استادیار مدیریت و مدلسازي -دکتراي جنگلداري  پوراحمد ولی 3

 دانشگاه کردستان استادیار خاکشناسی جنگل -دکتراي جنگلداري  وحید حسینی 4

 دانشگاه کردستان دانشیار و اصالح نژاد جنگل  کاريجنگل -دکتراي جنگلداري  نقی شعبانیان 5

 دانشگاه کردستان استادیار مهندسی جنگل -دکتري جنگلداري  کیومرث محمدي 6
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  فلسفه وجودي مرکز/ماموریت سازمانی
منابع طبیعی و محیط زیست  هاي اجرایی متولی مدیریت  حلقه اتصال دانشگاه کردستان با دستگاه  •

  استان
 حرکت در راستاي اصول اساسی مدیریت منابع طبیعی کشور: حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداري  •
دستیابی به الگوهاي مدیریت مشارکتی و  و   هاي مدیریت منابع طبیعی  بهبود مداوم کیفیت در طرح •

 پایدار منابع طبیعی  
 بهبود درآمد و بهبود وضع معیشت جوامع محلی  به منظور  ترکیب بهینه عوامل تولید منابع طبیعی •
تامین امکانات پایه و   و  عملیاتی دانشجویان جنگلداري –ارتقاي کیفیت آموزش و مهارتهاي فنی   •

ها و مراکز   سایر دانشگاهبراي دانشجویان و محققان دانشگاه کردستان و همچنین زیربنایی پژوهشی 
 اي، ملی و فراملی منطقهپژوهشی 

) تا کنون منشا خدمات علمی و آموزشی موثر و فراوانی در منطقه بوده  1384این مرکز از زمان تاسیس (
 توان به شرح ذیل اشاره نمود: است که خالصه اي از آنها را می

 مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی   60چاپ بیش از   •
تقاضاي دستگاه هاي اجرایی استان کردستان، انجمن هاي  انجام چندین طرح پژوهشی با درخواست و  •

 مردم نهاد غیر دولتی و سازمان هاي بین المللی 
 ) در انجام دو پروژه: GEF/SGPهمکاري با تسهیالت جهانی محیط زیست (  •

 ) 1382-86دوین، ثبت و ترمیم جنگلداري سنتی در روستاي هواره خول کردستان(ت )1
  - محلی حوزه طرح ساماندهی و مدیریت گالزنی منطقه آرمردهروژه توانمندسازي جوامع  پ )2

  خولهواره
 ثبت گالزنی (مدیریت سنتی جنگل) به عنوان میراث فرهنگی ناملموس  •
پایان نامه دکتري و کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان و سایر دانشگاه هاي   60همکاري با بیش از  •

 کشور 
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 1399س شمالی در سال  عملکرد مرکز پژوهش و توسعه جنگلداري زاگر

 چاپ مقاالت با ذکر نام مرکز
• Ahmad Valipour, Hedayat Ghazanfari (deceased), Manfred J. Lexer & Manouchehr 

Namiranian. Early sprouting behavior of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) in Zagros 
forests of Iran. Forests, Trees and Livelihoods. Vol. 30, 2021  

• Saeid Paktinat-Saeij  ،Hamed Ghobari  ،Kyumars Mohammadi Samani. First new species 
of the Caeculidae (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) from Iran, with a key to the world 
species of Allocaeculus. Systematic and applied acarology. Vol. 25, NO. 5 (2020) 

• Ashna Yousefi, Loghman Ghahramany, Hedayat Ghazanfari, Fernando Pulido & Gerardo 
Moreno. Biometric indices of wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) trees under resin 
extraction in Western Iran. Agroforestry Systems volume 94, pages1977–1988 )2020 (  

• Behnaz Motahari, Naghi Shabanian, Mohammad-Shafie Rahmani, Farshad Mohammad-
Hasani. Genetic diversity and genetic structure of Acer monspessulanum L. across Zagros 
forests of Iran using molecular markers. Gene, Vol. 769, 2021. 

ول • عبداله  یاحمد  تعاون  ي. «واکاو 1399.  يغضنفر   تیهدا  ،ی محمد جالل  ،یپور، مژگان    ي ها -یکارکرد 
تابستان    2شماره    ران، یدر استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه »، «مجله جنگل ا  یع یمنابع طب

1399  .« 
  ي توده کرمها ستیتراکم و ز  ي ریرپذ یی. «تغ 1399. ینیحس د یو وح  یثمان  يمحمد   ومرثیک  ،ی منا مازوج •

تابستان    2شماره    ران، ی. «مجله جنگل ا»یجنگل  ی اراض  ي کاربر  رییخاك بعد از تغ   هايبا مشخصه   یخاک
1399 « 

ناد • قهرمان  ،يعبداهللا  غضنفر  تیهدا  ادیزنده    ،ی لقمان  شاکر  ياهللا  زاهد  ارز  1399.  يو  عملکرد    یابی« 
  6، جلد  1399و توسعه جنگل،  یپژوهش-ی«فصلنامه علم  »، یگالجارها در زاگرس شمال  محلی  برداران بهره

 » 3شماره 
سطح و ارتفاع    یکم   رات یتغ  ی ابی. « ارز1399.  يغضنفر  تیهدا  اد یو زنده    ی لقمان قهرمان  ، يامجد   مایش  •

،  1399  ،رانیجنگل و صنوبر ا  قاتیتحق  هی«نشر  »،یگالزن   ند ی.) در فراQuercus sppتاج درختان بلوط (
 » 3شماره  28جلد 

مراد • پ  ،يگالله  شاکر  ریمهتاب  زاهد  پرو  يباوقار،  در  1399.  یفاتح  زیو  برگ  سطح  شاخص  «برآورد   .
بانه)». «مجله    هاياز جنگل   ی: بخشيمورد   یبا استفاده از سنجش از دور (بررس   یزاگرس شمال  هايجنگل

 » 1399  -)6( 4 - پژوهش و توسعه جنگل
خطر کاهش گسترة جنگل با استفاده    بندي . «پهنه  1399.  یفاتح  ز یباوقار و پرو  ر یمهتاب پ  ، يمحمود   وایه •

 »1399- 36شماره   ط،یمح يداریو پا ای)». «مجله جغراف مراتبی سلسله  لیتحل  ند یاز فرا
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  ی کی. « تنوع ژنت1399نور.    ام یپ  ده یوح  ، یرضا طالب  ، یضا کاووس محمد ر  ان،یشعبان   ینق  ن،یالد   اثیغ  د یحم •
جمع ساختار  جوانه   یتیو  بلوط(پروانه  در    )Tortrix viridana L., Lepidoptera: Tortricidaeخوار 

 ». 1399تابستان   2شماره   15دوره  ن ینو کی . «مجله ژنت»یزاگرس شمال يهاجنگل

  يدانشگاه ها ریدانشگاه کردستان و سا يدانشجو هاينامه انیمرکز پژوهش در انجام پا يهمکار
 کشور

  ،ی فیدانشجو: آرمان شر  با استفاده از سنجش از دور.   یتراکم جنگل در زاگرس شمال  ي ها  هیبرآورد نما •
 .  1399. ی و دکتر لقمان قهرمان رباوقاری راهنما: دکتر مهتاب پ د یاسات

  د ی: استان کرمانشاه). دانشجو: سعيزاگرس (مطالعه مورد  يدر جنگل ها  يآتش سوز  يها  امد یپ  یابیارز •
  ی و دکتر احمد ول  ياله غضنفر  تیمشاور: دکتر هدا  د ی. اسات  ی. استاد راهنما: دکتر لقمان قهرمان  یحاصل
 . 1399پور . 

درختان بلوط در جنگل کوچر، شهرستان بانه. دانشجو:    يو زادآور یسنج ستیز يها هینما راتییروند تغ •
 1399پور.  ی . استاد مشاور دکتر احمد ولیاستاد راهنما: دکتر لقمان قهرمان ي مراد نینگ 

  ی سالم  وایوشترمل). محمد ه  - (بانه  ی گالزن  تی ریو مد   یجنگل در طرح سامانده  يساختار  راتییتغ  شیپا •
 1399(استاد مشاور).  ي اله غضنفر تیهنما)، دکتر هدا(استاد رای(دانشجو(، دکترلقمان قهرمان 

ز  ی طیمح   ي رهایمتغ  ریتاث • تنوع  عملکرد   ی ستیبر  علف  ي و  ها  ی پوشش  و    ي در جنگل  کمتر دستخورده 
شمال  يگالجارها راض1399.  یزاگرس  نق  ی حسام  هی.  ک  انیشعبان  ی(دانشجو)،  راهنما)،    ومرث ی(استاد 

 . 1399(استاد راهنما). یسمان يمحمد 
 Pinus eldarica.) و کاج تهران (Cupressus arizonica Greene(    ي سرو نقره ا  کیولوژیزیصفات ف   سهیمقا •

Medw(.  ع ی(استاد راهنما)، محمد شف  انیشعبان  ی(دانشجو)، نق   ییآقا  نی. نگ 1399.  یی تحت تنش سرما  
 1399(استاد مشاور). یرحمان

پور (استاد راهنما)،    ی (دانشجو)، احمد ولایآرزو اک.  1399.    ی عیمنابع طب  تی ریدر مد   یی نقش زنان روستا •
 1399(استاد مشاور). ي(استاد مشاور)، سهراب مراد ياله غضنفر  تیهدا

چرا  يامدهایپ  یابیارز • ها  ییجنگل  جنگل  مهتاب  1399بانه.    چیکوپ  ي در  (دانشجو)،  مالزاده  نرگس   .
   1399(استاد مشاور). ینیحس د ی(استاد مشاور)، وح ي اله غضنفر تی (استاد راهنما)، هدارباوقاریپ

نما • شمال  ي ها  ه یبرآورد  زاگرس  در  جنگل  دور.  یتراکم  از  سنجش  از  استفاده  آرمان  1399با   .
 .1399(استاد مشاور).  ی(استاد راهنما)، لقمان قهرمان رباوقاری (دانشجو)، مهتاب پ0یفیشر

با استفاده از    یسوخته زاگرس شمال  ی جنگل  هايه در تود   ي بعد از آتش سوز  یاهیپاسخ پوشش گ  یابیارز •
 . 1399(استاد راهنما).   رباوقاری(دانشجو)، مهتاب پیفتح ر ی. زب1399سنجش ازدور. 

  وا یش   کنترل شده  ط یبرودار و مازودار تحت شرا  يخاکستر الشبرگ و شاخه در گونه ها   يها  یژگی و  سهیمقا •
 . 1399(استاد مشاور). یسمان ي محمد  ومرث ی (استاد راهنما)، ک ینیحس د ی(دانشجو)، وح يد یسع
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  د ی(دانشجو)، وح  یرستم   ن یهاو  کمتر دست خورده با توجه به قدمت توده.  يخاك در توده ها   ي ها  ی ژگیو •
 . 1399(استاد مشاور). یسمان ي محمد  ومرثی(استاد راهنما)، ک ینیحس

 ی قات یتحق هايطرح 
  ي پارك ملت شهردار  ي اریسبز و بهبود شبکه آب  ي فضا  ی موثر بر طراح  يفاکتورها  ی و بررس   لیو تحل   ه ی «تجز •

فضا   واندره ید ارائه طرح  آب  يو  و شبکه  ن  ي اریسبز  نظر گرفتن  در  با  تقاضاها  ازهایمناسب    نفعان یذ  يو 
شهردار قرارداد  طرف  به  مبلغ    واندره ید  يپارك».  مجرالیر  320000000به    یسیع  دکتر :  ي. 

 1399معروفپور.
  ي ماریبه منظور حذف عوامل ب  واندره ید  ي «اصالح ساختار، فرم و بهبود عملکرد درختان پارك ملت شهردار •

افزا جوانساز  یشاداب  شیزا،  ارتقا  يو  و  انتظارات    يفضا  تی فیک   يدرختان  و  اهداف  با  متناسب  پارك 
پور.در    یاحمد ول  کتر: دي. مجرالیر  70000000به مبلغ    واندرهی د  يشهروندان». به طرف قرارداد شهردار

 حال اجرا

 نار ی و وب شیهما  يبرگزار
  عت ی(طب  »ڕزگرتن ل بڕز حمید ملکولکالمی   - پارزەکان  ژینگه و ژینگه «  یفرهنگ -یعلم  شیهما •

 1399ماه  ي د 25). الکالمی ملک  د یحم ياز آقا ر یتقد   -عتیو حافظان طب
  ی محل/یسنت  يجنگلداریدر سامانده  يغضنفر   تیدکتر هدا  ادیزنده    يها و تالشها  شه ی«مرور اند   مراسم •

 1399اسفند  16.  یزاگرس شمال يدر جنگلها
دانشگاه کردستان    ی عیو منابع طب  ي کشاورز  قاتیدر محل مرکز آموزش و تحق  ي مراسم درختکار  ي برگزار •

مرکز پژوهش اصالح و    ي. با همکار1399اسفند    17فرودگاه سنندج».    يدوشان، روبرو  يواقع در روستا
 . ییدارو اهانیتوسعه گ

 شرکت در جلسات 
توسعه    يراهکارها  ی بررس   به منظور  یاسالم   يمجلس شورا  ی عیو منابع طب  يکشاورز   ون یسیشرکت در کم •

 زراعت چوب
توسعه    يراهکارها  ی استان در ارتباط با بررس   یو جهاد سازندگ یعیشرکت در جلسات اداره کل منابع طب •

 زراعت چوب در استان کردستان.
  ي استان کردستان در راستا  ستیز  ط یو مح  یعی مردم نهاد مرتبط با منابع طب  يشرکت در جلسات انجمنها •

 ی ط یمح  ستیو ز  ی عیفرهنگ منابع طب  جیترو
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 کارها:  يریگیپ
.  تیسا  نیا  يپروپزال جامع برا  هی فرودگاه سنندج. ته  ي دوشان، روبرو  نیمربوط به زم  يکارها  ي رگییپ •

دانشگاه کردستان»،    یعی و منابع طب  ي کشاورز  قاتی «مرکز آموزش و تحق  و نصب تابلو تحت عنوان  یطراح
 . ییدارو اهانیمرکز پژوهش اصالح و توسعه گ   ياطراف آن با همکار يمحصور کردن و نهالکار

 مرکز پژوهش بانه.   زیاستان جهت تجه يز یو برنامه ر ت یریمبلغ مورد توافق سازمان مد  ي رگییپ •
 در قالب تفاهم نامه  ی پژوهش هايطرح  يقراردادها ي رگییپ •
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 دارویی  گیاهان توسعه و اصالح پژوهشی  مرکز
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 ها و ادارات کل استان کردستان) گیاهان دارویی. صدور حکم براي اعضاي کارگروه (حقیقی و حقوقی سازما )1
اي به صورت مجازي با نمایندگان سازمان کشاورزي و منابع طبیعی استان کردستان،  برگزاري جلسات دوره )2

طبیعی کردستان،  قیقات کشاورزي کردستان، ادراه کل منابعدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، مرکز تح 
   شرکت گیاه درمانی شفا (دو ماه یک بار).

 . مترمربع  10000به سطح  شروع اجراي طرح احداث پارك گیاهان دارویی در دانشگاه کردستان در ایستگاه دوشان   )3
 . مترمربع 5000به مساحت  عملیاتی نمودن احداث کلکسیون گیاهان دارویی  )4

 (ملی، استانی و دانشگاهی) طرح پژوهشی در حال اجرا

 همکار  مجري عنوان طرح ردیف
نوع  
 طرح

 وضعیت

1 

ــت روش  ـبا  ایران دارویی  ارکـیدـهاي  انبوه  تکثیر ــایی  ـباـفت، کشـ ـــناسـ  شـ
ــک  و  ژنهاي مربوطه  و مهم  دارویی ترکیبات  کیفی ارزیابی و کردن خش

 ثعلب پودر
 ملی  * 

در حال  
 اجرا

2 

 کیفیت  و کمیت  و عصـــاره   اکســـیدانیآنتی  پتانســـیل  و کل فنل ارزیابی
ت  اســــانس اي  جمعـی ه  ســــه  مختلف  ـه  Hypericum(  راعی  گـل  گوـن

asperulum Jaub. & Spach, Hypericum scabrum and 
Hypericum vermiculare (رایط در  یافته  رویش تان  هوایی  و آب  ـش  اـس

 کردستان

 دانشگاهی   *
خاتمه  

 یافته

3 
ه  تولید  پروتکل  طرح تهیه  مصـرف پر اندمیک  و بومی  گیاهان از  گونه ـس

 کردستان استان دارویی گیاهان صنعت و سنتی طب در
 ملی   *

خاتمه  
 افتهی

4 
ه الـع ــرایط  و  تکثیر  مختلف  ـهايروش  يمـط ه  شـ  جـهت  تکثیر  از  پس بهیـن

 کردستان استان در یافته رویش دارویی ثعلب هايگونه سازياهلی
 استانی  *

در حال  
 اجرا

5 
ــول زعفران در مناطق  طرح ــازگاري، کمیت و کیفیت محصـ ارزیابی سـ

 مختلف استان کردستان
 استانی  *

در حال  
 اجرا
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 )یافتهو خاتمه ي کارشناسی ارشد (در حال انجامنامهپایان 12همکاري در اجراي 

 عنوان ردیف 
محل 
 اجرا

استاد 
 راهنما

 وضعیت

1 

ید نیتریک  تأثیر یم بر  )NO( اکـس لولی  تقـس   هاي  متابولیت از برخی میزان  و ـس
رایط  در Hymenocrater longiflorus Benth. گیاه   ثانویه  کـشت  ـش

 سلولی

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

اکـبـر  عـلـی 
 مظفري

ــمــه   خــات
 یافته

2 
)  .Foeniculum vulgare L(  رازیانه  فیتوشیمیایی  و فیزیولوژیکی  پاسخ
 GABA و SNP تیمار تحت

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

تـــیـــمـــور  
 جوادي

خاتمه  
 یافته

3 
 شــده   اصــالح  و بومی  رازیانه  فیتوشــیمیایی  خصــوصــیات  و  عملکرد  مقایســه

 روي و آهن هاي کالت پاشی محلول تاثیر تحت
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
ــالل  جـــــــ

 يدیخورش
خاتمه  

 یافته

4 
 حسـرتگل گیاه  سـینکلشـی  میزان بر  آالنینفنیل و  اسـید سـالیسـیلیک  تأثیر
 اي شیشه  درون  کشت  شرایط  در)  Colchicum kotschyi Boiss(  سفید

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

اکـبـر  عـلـی 
 مظفري

ــال   ح در 
 اجرا

5 

  و  فیزیولوژیکی -مرفو  خصــوصــیات برخی  بر گلوکز  و  پیروات ســدیم  تاثیر
ــیمیایی ــی زعفران  پینه فیتوشـ  Crocus cancellatus subsp  زاگرسـ

damascenus  اي شیشه درون کشت شرایط در 

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

اکـبـر  عـلـی 
 مظفري

ــال   ح در 
 اجرا

6 
ــت زمان کوددهی،  تاثیر ــک و  برداش ــیات  و عملکرد بر کردنخش ــوص  خص

  رزماري فیتوشیمیایی
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
ــالل  جـــــــ

 يدیخورش
ــمــه   خــات

 یافته

7 
ــیمیایی ارزیابی ــاره   فیتوشـ  ارکید  گونه چهار  غده   و برگ  الکلی  هیدرو عصـ
 ایران بومی  خاکزي

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

ــالل  جـــــــ
 يدیخورش

ــال   ح در 
 اجرا

8 

پـــیـــازا مـــتـــانـــولـــی  ي  ــاره  عصـــ  Crocus cancellatus ثـــر 

subsp.damascenus (Herb.) B.Mathew  و   ـبر ـــلوـلی  ـتـکـثـیر سـ
 ي انسانیسرطان سینهفعالیت ژالتیناز در سلول هاي 

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

راحله  
 شاکري

ــمــه   خــات
 یافته

9 
  انـسانی  يـسینه ـسرطان  هايـسلول  در  ژالتیناز فعالیت  و  ـسلولی ـسمیت بررـسی

 دنایی آویشن اسانس با تیمارشده  MDA-MB-231 يرده 
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
راحله  
 شاکري

ــال   ح در 
 اجرا

10 
 مرزه  هاي  گونه از  تعدادي  فیتوشـیمیایی  خصـوصـیات  و عملکرد ي  مقایسـه

 دیم و ابی شرایط تحت ایران بومی
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
ــالل  جـــــــ

 يدیخورش
ــال   ح در 

 اجرا

11 
ازي  بهینه   Ophrys straussii  و Comperia comperiana  تکثیر ـس

 ايشیشه برون و درون شرایط در
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
اکـبـر  عـلـی 

 مظفري
ــال   ح در 

 اجرا

12 

اثیر ه  نوع  کردن،  خشــــک  ـت ـــت ديبسـ دت  و بـن ارداري،  ـم ايویژگی  بر  انـب  ـه
ــیمیــایی ــطوخودوس  فیتوشـ   رازیــانــه  ،.)Lavandula angustifolia L(  اسـ

)Foeniculum vulgare Mill. (.بیان شیرین و )Glycyrrhiza glabra L.(. 

ــگـاه   دانشـ
 کردستان

مـــحـــمـــود  
 کوشش صبا

ــال   ح در 
 اجرا

13 
  Ophrys straussiiو    Comperia comperianaر  سازي تکثیبهینه  

 ايدر شرایط درون و برون شیشه
ــگـاه   دانشـ

 کردستان
ــالل  جـــــــ

 خورشیدي
ــال   ح در 

 اجرا
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 مقاالت چاپ شده
 شماره نام مجله نویسندگان عنوان مقاله ردیف 

1 

 فنل اسانس، میزان رشدي، خصوصیات مقایسه

مختلف   هاي جمعیت اکسیدانی آنتی قابلیت و کل
 ،.Hypericum scabrum L) راعی گل گونه سه

H. asperulum. Jaub. & Spach)  و H. 
vermiculare کردستان  استان  از شده  آوري 

ــیــدي، ـجالل  ـخورشـ

 و  مرشدلو رـضا محمد
 مرادي شادي

ــه ــی نشــــری ــم ــل  ع
 گیــاهــان تحقیقــات

 مــعــطــر و دارویــی
 ایران

 ،63 جلد

 ،4 شماره 
 صفحه

366- 336 
)1399( 

2 
 Essential oil composition of three Iranian 
Hypericum species collected from different 
habitat conditions 

 Jalal Khorshidi, 
Mohammad Reza 
Morshedloo, Shadi 
Moradi 

Biocatalysis and 
Agricultural 
Biotechnology 

28 (2020) 
101755 

3 

ي شوري  به تحمل مقایسه   گیاهان بذور تنش 

 بادرشبی بر و زوفا دنایی، آویشن ریحان، دارویی

 جوانه زنی  شاخصهاي اساس
 جالل خورشیدي 

تنش هاي محیطی در  
 علوم زراعی

 جلد

 سیزدهم،

 اول، شماره 

 1399 بهار

251-261 
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 آب مهندسی و علوم  پژوهشی  مرکز
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منطقه اي استان کردستان با انجام طرح  انجام مذاکرات و مقدمات مربوط اخذ موافقت اولیه شرکت آب   )1
تحقیقاتی تحت عنوان: ارزیابی ریسک سیل در حوضه کرخه استان کردستان با استفاده از سیستم تصمیم  

 میلیون تومان   400بودجه تقریبی طرح:   گیري چند معیاره توسط مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب،
تدقیق سازي منابع و مصارف آب بخش کشاورزي حوضه    ارسال گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تحت عنوان : )2

سفید رود استان کردستان به شرکت آب منطقه استان کردستان و تصویب نهایی آن، بودجه مصوب طرح:  
   میلیون تومان  295

 برگزاري وبینارهاي ملی و بین المللی:   )3

 مدرس (ارائه دهنده) عنوان وبینار  ردیف 
  سطح
 وبینار

سایر مشارکت 
 کنندگان

تعداد 
شرکت  
 کننده

1 

کاربرد و مقایسه فن آوري  
و    هاي تصفیه فاضالب

استفاده مجدد در آبیاري  
 اراضی کشاورزي و باغات

  21/7/99برگزاري:  تاریخ
 18-20ساعت 

مهندس کریستین  -1
کوردس (مدیر واحدهاي  

تصفیه بزرگ مقیاس شرکت 
LKT (آلمان 

مهندس ساناز نوروزي  –2 
(مدیر برگزاري وبینارهاي بین  

  LKTالمللی و مترجم شرکت 
 آلمان)

 75 آلمان LKTشرکت  المللیبین

2 

مباحث مهندسی و طراحی  
سیستم تصفیه فاضالب 

SBR 
 برگزاري: تاریخ

 18-20ساعت 28/7/99

مهندس کریستین  -1
کوردس (مدیر واحدهاي  

تصفیه بزرگ مقیاس شرکت 
LKT  (آلمان 

مهندس ساناز نوروزي  –2
(مدیر برگزاري وبینارهاي بین  

  LKTالمللی و مترجم شرکت 
 آلمان)

 80 آلمان LKTشرکت  المللیبین

3 

عملیات اجرایی سیستم 
   SBRتصفیه فاضالب 

 5/8/99برگزاري:  تاریخ
 18-20ساعت 

مهندس کریستین  -1
کوردس (مدیر واحدهاي  

تصفیه بزرگ مقیاس شرکت 
LKT  (آلمان 

مهندس ساناز نوروزي  –2
(مدیر برگزاري وبینارهاي بین  

  LKTالمللی و مترجم شرکت 
 آلمان)

 75 آلمان LKTشرکت  المللیبین
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 مدرس (ارائه دهنده) عنوان وبینار  ردیف 
  سطح
 وبینار

سایر مشارکت 
 کنندگان

تعداد 
شرکت  
 کننده

4 

مدیریت سیستمهاي آبیاري 
و عملیات بر روي لجن در  
شرایط استفاده از فاضالب  

 فیه شدهتص
  11/8/99برگزاري:  تاریخ

 18-20ساعت 

مهندس کریستین  -1
کوردس (مدیر واحدهاي  

تصفیه بزرگ مقیاس شرکت 
LKT (آلمان 

مهندس ساناز نوروزي  –2 
(مدیر برگزاري وبینارهاي بین  

  LKTالمللی و مترجم شرکت 
 آلمان)

 70 آلمان LKTشرکت  المللیبین

5 

ابزارهاي مدیریتی دانایی  
محور در بهره وري آب 

  کشاورزي
 17/9/99تاریخ برگزاري:  

 18-20ساعت 

دکتر حسین  -۱
 انصاري

دکتر علیرضا   -2  -۲
 سلطانی 

 ملی 

گروه علوم و مهندسی  
آب دانشگاه فردوسی  
مشهد و شرکت دانش  
 بنیان هیدروتک توس

75 

6 

اصول و مبانی تصفیه 
فاضالب به منظور استفاده  

 مجدد براي آبیاري  
 15/9/99تاریخ برگزاري:  

 18-20ساعت 

 مهندس احسان جعفري 
(دانشجوي دکتري دانشگاه 

 صنعتی درسدن آلمان)
 200 دانشگاه درسدن آلمان  المللیبین

7 

هواشناسی کشاورزي و  
 اهمیت پژوهش در این حوزه

 – 31/6/99تاریخ برگزاري: 
 10-12ساعت 

 ملی  دکتر ابراهیم اسعدي اسکوئی

پژوهشکده هواشناسی،  
آب و کشاورزي 

(وابسته به سازمان 
 هواشناسی کشور)

20 

 

ریزي امورات اجرایی  المللی سامانه هاي سطوح آبگیر باران و برنامه اخذ مجوز میزبانی دهمین کنفرانس بین  )4
این کنفرانس با همکاري انجن علمی سطوح آبگیر باران ایران، مرکز تحقیقات کشاورزي    کنفرانس:و علمی  

و منابع طبیعی استان کردستان و مشارکت دانشگاههاي اقلیم کردستان عراق نظیر دانشگاه سلیمانه و  
   گردد. در دانشگاه کردستان برگزار می   1400آبان سال  20و  19دانشگاه حلبچه در روزهاي  

عضویت و شرکت نماینده هاي مرکز پژوهشی در جلسات کمیته هاي تحقیقاتی سازمان هاي اجرایی استان   )5
کردستان نظیر کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان کردستان و کمیته حفاظت از کیفیت منابع  

 آب شرکت آب منطقه اي استان کردستان  
تحقیقاتی   )6 پروپوزال طرح  تدوین  در  فعال   Sustainable Irrigation and Waterتحت عنوان  مشارکت 

Management in Rural Area : 
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کشور آلمان، دانشگاههاي   Ostfalia  این پروپوزال به صورت مشترك و در قالب کنسرسیومی از دانشگاه )7
کردستان و دانشگاه ساري و دانشگاه سلیمانیه کشور عراق تدوین گردید و هم اکنون در وزارت علوم کشور  

 مان در حال داوري می باشد.آل
(تحت    تدوین دو پروپوزال تحقیقاتی و ارسال آن به کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان کردستان )8

 داوري): عناوین پروپوزال هاي ارسال شده به قرار زیر می باشد: 
تیتانیم دي • نانوذرات  از  نیتروژن و تثبیتاکسید نهشتاستفاده  با  بر روي  شده  نگهدارنده جامد  شده 

و سایر آلودگیهاي شیمیایی نوظهور و میکروبی از آب با تابش نور    هاي فلزي سمیبراي حذف یون
 خورشید، مجري: جناب آقاي دکتر سجادي محبی، عضوهیات علمی گروه شیمی دانشگاه کردستان 

ب شهرهاي استان هاي نوظهور شهري، کشاورزي و دارویی در فرایند بازچرخانی آبررسی میزان آالینده  •
 هیات علمی گروه شیمی دانشگاه کردستان   کردستان، مجري: جناب آقاي دکتر عبداهللا سلیمی، عضو 
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 یکیالکتر هوشمند هايشبکه و زشبکهیر ی پژوهش  مرکز
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 معرفی 
  فناورانه   و  ی پژوهش  يهاتیفعال  شبردپی  جهت  کردستان  دانشگاه   هوشمند  هايشبکه  و  ریزشبکه  يفناور  و  پژوهشی  مرکز
  ها زشبکهیر  یشگاه یآزما  ي هاستمی س  شامل  مرکز  نیا  يهاتیفعال  نمود.  کار  به  شروع  1393  سال  در یرسم  طوربه  خود

  و   کنترل   نظارت،   شرفته ی پ  ي هاطرح  و
  و   ی ک یالکتر  شمند هو  ي هاشبکه  حفاظت 

  هاي طرح  و   هاپروژه  انجام   منظور  به  زین
  و   ي انرژ  نی تام  برق،   ع یصنا  محور   تقاضا 

  درحال   .باشدیم  مرتبط  هايارگان  ریسا
  هیات   عضو  9  حضور  با   مرکز   ن یا  حاضر
  1  ،مدعو  پژوهشگر  6  فعال،  علمی 

  30  از  بیش  و   دکترا  فوق   دانشجوي
  ي هاتیفعال  ،یتکمیل   تحصیالت  دانشجوي

  ها، زشبکهی ر  گروهپنج  در   را  خود
  و   سایبري  امنیت  قدرت،  الکترونیک
  تجدیدپذیر   هايانرژي  هوشمند،   ارتباطات

  حوزه   قدرت  يهاستمیس   و  سازهاذخیره  و
  2  تعداد   این   از  .کندیم  دنبال   عیوس

  در   دکترا   مقطع   در   الملل بین  دانشجوي
  کشورهاي   در  المللی بین  تحقیقاتی  موسسه  و  آزمایشگاه   8  با  فعال  ارتباط  يدارا  یپژوهش  مرکز  نیا  هستند.  تحصیل  حال
  ه گذشت  سال  طول  در  مرکز  يهاتیفعال   و  هایخروج  اهم  گزارش،  نای  در  .است  فرانسه  و   آمریکا  آلمان،  دانمارك،  ژاپن،

   .باشدمی دسترس قابل  smgrc.uok.ac.ir  آدرس در مرکز وبسایت در   تکمیلی اطالعات است.شده ستی ل )9139(

 الکتریکی هوشمند  هايشبکه و  ریزشبکه مرکز

Smart/Micro Grids Research Center 
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 مرکز  پژوهشی هايکمیته

 
  

 مرکز پژوهشی

SMGRC 

قدرت حوزه  يهاستمیس
 عیوس

امنیت سایبري و ارتباطات 

 هوشمند

هاي تجدیدپذیر و انرژي
 سازهاذخیره

 هازشبکهیر الکترونیک قدرت
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 1399 سال  در مرکز پژوهشی اعضاي آمار
  هیئت   استاد   10  حضور  با  را  خود  فعالیت  هوشمند،   هايشبکه  و  ریزشبکه   پژوهشی  مرکز  1399-1400  تحصیلی   سال  در

  است.   داده   ادامه   دکترا   فوق پژوهشگر  1  و   مهمان  پژوهشگر 6  دکترا،   دانشجوي   12  ارشد،  دانشجوي  20  دانشگاه،  علمی 
  التحصیل   فارغ  و  کرده  دفاع  خود  نامهپایان  از  موفقیت  با  ارشد  دانشجوي  5  و  دکترا  دانشجوي  2  تحصیلی  سال  این  در

 است. شده داده  نشان  ادامه  در مرکز پژوهشگران  آماري نمودار شدند.

 
 

  

15%

21%

36%

10%

16%

2%

اساتید دانشجویان دکترا دانشجویان ارشد پژوهشگران مدعو فارغ التحصیالن فوق دکترا
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 1399 سال  در مرکز پژوهشی هايفعالیت
  نگارش   با  را   خود  پژوهشی  هاي فعالیت  ،1399-1400  تحصیلی  سال   در   هوشمند   هايشبکه  و  ریزشبکه   پژوهشی  مرکز

 است. کرده  دنبال   مجازي صورتبه هفتگی پژوهشی  جلسات برگزاري  و علمی  مقاالت

 هفتگی پژوهشی جلسات 

  گذاشتن   اشتراكبه  همچنین  و  پژوهشگران  و  دانشجویان   تحصیلی  پیشرفت   گزارش   ارائه  براي  مرکز  پژوهشی  جلسات 
  شوند. می  برگزار  فارسی   و   انگلیسی   هاي زبان  به  هاارائه  شدند.می  برگزار  دوشنبه   روز  در   هفته  هر  علمی  جدید  دستاوردهاي

  در   شدند. برگزار مجازي   صورت به مرکز  هاي فعالیت  کلیه  ویروس، کرونا  شیوع دلیلبه ،1399-1400 تحصیلی  سال   در
  جلسات   برگزاري  آمار   زیر  نمودار   در   است.  شده   ارائه   تخصصی  ارائه  148  و   برگزار  جلسه  40  مجموع  در   ،1399  سال

 است.  شده داده  نمایش فصل  تفکیک  با  پژوهشی
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 مرکز اعضاي شده  منتشر هايپژوهش و مقاالت 
  مرکز،  اساتید   حمایت  با   راستا   همین   در   باشد. می  پژوهشی  و   علمی   دستاوردهاي   جدیدترین  چاپ  مرکز،   اهداف   از   یکی 

  رسند. می  چاپ  به  هاکنفرانس  و  مجالت  در  معتبر  مقاالت  صورتبه  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهاي  جدیدترین  ساله  هر
  همچنین   است.  شده  ارائه  اخیر  سال  دو  به  مقایسه  در  پژوهشی   مرکز  این  خروجی  مقاالت  آمار  آخرین  زیر  نمودار  در

 باشد. می گزارش این  پیوست نیز اخیر  سال  در  شده  منتشر مقاالت   لیست

 
 اخیر   سال  سه  در  هوشمند  هاي شبکه  و  ریزشبکه  پژوهشی  مرکز   اعضاي  توسط  شده منتشر مقاالت  تعداد  مقایسه 

 

  

46

64

112

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018سال  2019سال  2020سال 

تعداد کل مقاالت منتشر شده

تعداد مقاالت



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  یکیهوشمند الکتر يها و شبکه زشبکهیر یمرکز پژوهش

 
 

 268 

 
 هايشبکه  و  ریزشبکه  پژوهشی   مرکز  اعضاي  توسط  معتبر  هايژورنال  در  شده منتشر مقاالت  تعداد  مقایسه 

 اخیر   سال  سه  در  هوشمند

 
  در  هوشمند  يهاشبکه و  زشبکهیر  یپژوهش  مرکز  ياعضا توسط هاکنفرانس  در  شده منتشر مقاالت  تعداد  سه یمقا

 ر یاخ  سال  سه
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 پژوهشگران   همکاري   با  هوشمند  يهاشبکه  و  زشبکهیر  یپژوهش  مرکز  ياعضا   شده منتشر مقاالت  تعداد  سه یمقا

 ر یاخ سال  سه  در  المللی   بین

 
 ر یاخ  سال  سه  در  هوشمند  ي هاشبکه  و  زشبکهیر  یپژوهش مرکز  ي اعضا هايپژوهش  به   ارجاع  سه یمقا

  

23

32

48

0

10

20

30

40

50

60

70

۲۰۱۸سال  ۲۰۱۹سال  ۲۰۲۰سال 

همکاري با پژوهشگران بین المللی

تعداد مقاالت

2062

2613

3827

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

۲۰۱۸سال  ۲۰۱۹سال  ۲۰۲۰سال 

استناد به مقاالت

تعداد مقاالت



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  یکیهوشمند الکتر يها و شبکه زشبکهیر یمرکز پژوهش

 
 

 270 

 1399 سال در مرکز پژوهشی توسط شده برگزار آموزشی هايکارگاه و وبینارها
  سمینارهاي   و   هاکنفرانس  ها، کارگاه  وبینارها،   تا   کند می  تالش  ساله   هر  هوشمند   هايشبکه  و   ریزشبکه   پژوهشی  مرکز
  صورتبه  هافعالیت  کلیه  ویروس،  کرونا  شیوع  علت  به  جاري  سال   در  نماید.  برگزار   را  المللی  بین  و   ملی  تخصصی  و  علمی 

 شوند. می داده  توضیح  ادامه در  که  شدند برگزار  مجازي

  میزبانی   به  دنیا   برتر  هايدانشگاه  و   المللی بین  اساتید   مشارکت  با  تخصصی  وبینار   چندین   از   اي مجموعه  1399  سال   در 
  برگزار  ایران بخش IEEE و ایران هوشمند شبکه انجمن با همکاري در  هوشمند هايشبکه  و ریزشبکه پژوهشی مرکز

   شدند.

 ) 1399 بهشتاردي  10( اول شماره  وبینار
 Control, design and cyber-security challenges for DC Microgrids  وبینار:  عنوان •

 Prof. Tomislav Dragičević  دهنده:  ارائه •

 Technical University of Denmark دانشگاه: •

 دانمارك  کشور: •

 نفر 220  ها: نامی  ثبت  تعداد •

  کشور 26  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

 / https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-02  وبینار:  اطالعات  به  کامل  دسترسی  لینک •

 ) 1399 خرداد 6( دوم شماره  وبینار
 Power Electronics Technology-Quo Vadis  وبینار:  عنوان •

 Prof. Frede Blaabjerg  دهنده:  ارائه •

 Aalborg University  دانشگاه: •

 دانمارك  کشور: •

 نفر  +400  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 34  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

 / https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-03  وبینار:  اطالعات  به  کامل  دسترسی  لینک •

 ) 1399 شهریور 19( سوم شماره  وبینار
 .Perspectives on 5G and IoT connectivity: Ultra-reliability, massiveness and distributed وبینار:  عنوان •

 Prof. Petar Popovski  دهنده:  ارائه •

 Aalborg University  دانشگاه: •

 دانمارك  کشور: •
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 نفر  +220  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 18  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

 / https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-05  وبینار:  اطالعات  به  کامل  دسترسی  لینک •

 ) 1399 شهریور  25( چهارم شماره  وبینار
 Smart Grids for Smart Cities :وبینار  عنوان •

 Prof. Carlo Alberto Nucci  دهنده:  ارائه •

 University of Bologna  دانشگاه: •

 ایتالیا  کشور: •

 نفر  +230  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 37  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •
 /https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-smart-grids-for-smart-cities  وبینار:  اطالعات  به  دسترسی  لینک •

 ) 1399 مهر 29( پنجم شماره  وبینار
 Microgrids Concepts and Control  وبینار:  عنوان •

 Prof. Nikos Hatziargyriou  دهنده:  ارائه •

 National Technical University of Athens  دانشگاه: •

 یونان  کشور: •

 نفر  +589  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 32  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

-https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-microgrids-concepts-and  وبینار:  اطالعات  به  دسترسی  لینک •

control / 

 ) 1399 بهمن 1( ششم شماره  وبینار
 Role of the Smart Grid in Facilitating the Integration of Renewables  وبینار:  عنوان •

 Prof. Saifur Rahman  دهنده:  ارائه •

 Virginia Tech, USA دانشگاه: •

 آمریکا  کشور: •

 نفر  +190  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 31  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •
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-https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-role-of-the-smart-grid-in-facilitating-the-integration-of  وبینار:  اطالعات   دسترسی  لینک •

renewables/ 

 ) 1399 بهمن 20( هفتم شماره  وبینار
 The Role of “Frequency” in Low-Inertia Power Systems  وبینار:  عنوان •

 Prof. Federico Milano  دهنده:  ارائه •

 University College Dublin  دانشگاه: •

 ایرلند  کشور: •

 نفر  +430  ها: نامی  ثبت  تعداد •

 کشور 32  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

-https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-the-role-of-frequency-in-low-inertia-power  وبینار:  اطالعات  به  دسترسی  لینک •

systems / 

 ) 1399 بهمن 30( هشتم شماره  وبینار
 Detection and Mitigation of Cyberattacks in Microgrids  وبینار:  عنوان •

 Dr. Ali Bidram  دهنده:  ارائه •

 University of New Mexico  دانشگاه: •

 آمریکا  کشور: •

 نفر  +180  ها: نامی  ثبت  تعداد •

   کشور 21  کردند؟  نام  ثبت  کشور  چند  از مخاطبان •

 / https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/webinar-09  وبینار:  اطالعات  به  کامل  دسترسی  لینک •
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 تخصصی  و آموزشی سمینارهاي و هاکارگاه
  شد.   برگزار   مرکز  توسط  1399  سال  در   دانشجویان   مهارت  افزایش   براي  تخصصی   و   آموزشی  هاي کارگاه  از   ايمجموعه
 اند. شده منتشر مرکز وبسایت  در  دانشجویان، دوباره  دسترسی جهت و  ضبط  هاکارگاه این ویدیوي

  توکیو تویو،  دانشگاه در مدرن الکتریکی هاي شبکه کنترل روزه دو  آموزشی کارگاه برگزاري •
  مجازي بصورت کاربردي مقاوم  کنترل روزه چهار آموزشی کارگاه برگزاري •
   ناگویا دانشگاه در IMaSS موسسسه دعوت با عمومی سخنرانی یک ارایه •
 اوتسوکا  پروفسور دعوت با کیوتو  دانشگاه در مدعو سخنرانی ارایه •
   توکیو CRIEPI برق  تحقیقات شرکت در سمینار ارایه •
   اوساکا  در SES گروه دعوت با عمومی سخنرانی یک ارایه •
   Zeelamo گروه دعوت با عمومی سخنرانی یک ارایه •
 معتبر علمی مقاالت نگارش آموزشی سمینار •
 معتبر هايژورنال مقاالت داوري موزشیآ سمینار •
 Latex افزارنرم  آموزشی سمینار •
 PSCAD تخصصی  افزارنرم  آموزشی سمینار •
 پژوهشگران براي کاربردي افزارهاينرم  آموزشی سمینار •
 ارشد  کارشناسی مقطع ویژه پروپوزال نگارش اصول آموزشی سمینار •
 ارشد  کارشناسی مقطع ویژه  دانشگاه  سمی نامهشیوه با  مطابق  نامهپایان نگارش اصول آموزشی سمینار •
 فارسی هاي نامهپایان و  مقاالت ویرایش و نگارش اصول آموزشی سمینار •
 تخصصی  هايارائه  براي کاربردي  هايمهارت  آموزشی سمینار •
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 علمی  هايسخنرانی
  عمومی   و  تخصصی   هايهمایش  همچنین  و   المللیبین  و  ملی  مختلف  هايکنفرانس  در   کلیدي  سخنران   عنوان   به  شرکت

 است: آمده عمل  به دعوت هوشمند  هايشبکه و ریزشبکه  پژوهشی  مرکز علمی  هیئت  اساتید  از که

 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )1
2020 Iran, AWPC, Industry, Power and Water on Researches Applied on Conference National st1 The 

 همایش   لوگو/پوستر
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 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )2
Recent Developments in Control Automation and Power Engineering, IEEE, India, Oct. 2019 

 همایش   لوگو/پوستر

 
 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )3

The 6th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE, Japan, 2019 . 

 همایش   لوگو/پوستر
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 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )4
The 2nd International Conference on Power and Energy Technology, ICPET, Morocco, 2019 . 

 همایش   لوگو/پوستر

 
 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )5

The 7th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE), Japan, 2020. 
 همایش   لوگو/پوستر
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 کنفرانس: در  کلیدي سخنران )6
The 7th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE), Japan, 2020. 

 همایش   لوگو/پوستر
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 افتخارات و جوایز
  به  هوشمند   هايشبکه  و  ریزشبکه  پژوهشی  مرکز  دکتراي   مقطع  دانشجویان  از  نادري،  مبین  آقاي  نامهپایان

 شد: انتخاب هوشمند  شبکه حوزه  در   برتر نامهپایان عنوان

 
 / https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/the-best-student-of-the-year  خبر:  لینک

 

  



 
 

 1399گزارش عملکرد سال  یکیهوشمند الکتر يها و شبکه زشبکهیر یمرکز پژوهش

 
 

 279 

 المللی بین هايهمکاري
 .گردید  منعقد  کردستان دانشگاه  و  برلین تکنولوژي دانشگاه مابینفی   تحقیقاتی هايهمکاري  نامهتفاهم 

  کردستان  دانشگاه  هوشمند   هايشبکه   و   ریزشبکه  پژوهشی  مرکز   مابین  پژوهشی-علمی   هايهمکاري   نامهتفاهم 
  ریزشبکه   پژوهشی   مرکز  رییس   بیورانی   حسن  دکتر   امضاي  با  (آلمان)،  برلین   تکنولوژي   دانشگاه  کنترل  گروه   و
  برلین   تکنولوژي   دانشگاه  کنترل  گروه  رییس  رایش  یورگ   پروفسور  و  کردستان  انشگاهد  هوشمند   هايشبکه   و

  تحقیقات و  ها پروژه انجام با و  1396 سال از  مرکز دو  این مابین  هاي همکاري است ذکر  شایان .گردید   منعقد 
 .است شده آغاز مشترك  سمینارهاي  و  ها کارگاه   برگزاري همچنین و  تحقیقاتی علمی  مشترك

 :کرد اشاره  زیر موارد به توانمی نامهتفاهم  این  بندهاي جمله از

   مرکز دو  هر هايفعالیت   راستاي در  پژوهشی و  علمی هايهمکاري •
 ماه)   دو تا هفته  دو   (از محققین   و علمی  هیات اعضاي دانشجو،   تبادل •
   مشترك  سمینارهاي و هاکارگاه  ها،کنفرانس  برگزاري  •

 

 
-https://smgrc.uok.ac.ir/timeline/newagreement-of-academic-cooperation-between-control خبر: لینک

systems-group-of-tu-berlin-and-smgrc-of-university-of-kurdistan / 

  

https://smgrc.uok.ac.ir/
https://www.tu.berlin/en/
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 المللی بین هايکنفرانس در عمومی ریاست
  ریاست  عنوان  به  المللیبین   کنفرانس  پنج  در  هوشمند   هايشبکه   و  ریزشبکه  پژوهشی  مرکز  علمی  هیئت  اعضاي
 اند.شده برگزار پژوهشی  مرکز  مشارکت با هاکنفرانس  این  و اند داشته همکاري کنفرانس  عمومی
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 المللی بین  هايدانشگاه  با همکاري در درسی واحدهاي  تدریس
  پژوهشی  مرکز  علمی  هیئت  اعضاي  توسط   1399  سال  در   که  برق   مهندسی  حوزه  تخصصی  دروس   واحدهاي
 اند: شده  تدریس خارجی هايدانشگاه  در هوشمند  هايشبکه  و  ریزشبکه

1. Advanced circuit theory 

2. Advanced electrical engineering 

3. Microgrid dynamics and control 

4. Robust control theory 

5. Intelligent control 

6. Advanced control theory 

7. Grid-connected converter 
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 هوشمند هايشبکه و ریزشبکه پژوهشی مرکز مجازي فضاي تقویت
  مهمی  گام   مجازي،  مختلف  هايشبکه   و  مجازي  فضاهاي  در   پژوهشی   مرکز   رسمی  صفحات  تقویت  و   ایجاد  با

  مجازي  صفحات  کلیه  ایجاد   براي  شد.  برداشته  المللبین   سطح  در  مرکز  هايفعالیت  انعکاس   و  معرفی  جهت  در
  هاي فعالیت   کلیه   در   تا  شده  تالش   و  است  شده   استفاده  کردستان  دانشگاه  عنوان  با   مرکز   نام  مشترك   آیدي   از

  لینکدین،   اینستاگرام،  در   پژوهشی  مرکز  صفحات  شود.  دهیلینک   کردستان  دانشگاه  رسمی  صفحه  به  مجازي
  بسیاري  تغییرات مرکز   وبسایت  همچنین دارند.  قرار  مخاطب  دسترس   در  و  آپدیت کامل  ...  و   پینترست آپارات،
  در  بسزایی  تاثیر  توانسته  نیز  پژوهشی  مرکز  رسمی  صفحه   براي   کردستان   دانشگاه  دامنه   از   استفاده   و  داشته

  دانشگاه   قوانین   چهارچوب  در  مرکز  هايفعالیت   کلیه   باشد.  داشته   کردستان   دانشگاه  اصلی   صفحه  بازدید   افزایش
  فراخوانی   نیز   کردستان  دانشگاه   رسمی   مجازي  صفحات  هااطالعیه   و   اخبار  ها،پست  تمامی  در  و   بوده   کردستان 

  توسط   که  کردستان  دانشگاه  برندینگ   موازات  به  پژوهشی  مرکز  برندینگ  راستاي  در  هايفعالیت   این  شود.می 
  ترین اصلی   عنوان   به   نیز  مرکز   وبسایت  رسمی   صفحه   روند. می   پیش   شود، می   انجام  الملل   بین   روابط   مدیریت

  و  وبینارها  ها،کارگاه   برگزاري  ها،اطالعیه   و   اخبار  کلیه  و  گرفته  قرار  بازبینی  مورد  جزئیات  با  مرکز،  رسانه
  نیز   مقاالت  بخش   در   شوند.می   منتشر   وبسایت   روي   بر   مناسب  زمان   در  ...   و  جدید   مقاالت  انتشار  ها،کنفرانس 

  فرمت  و  چکیده  ها،گزارش   و  هاکتاب  مقاالت،  کلیه   انتشار  برعالوه   اي،حرفه   هايشاخص   تکمیل  براي   تالش   با
 است: شده درج   قسمت این  از تصاویر  ادامه  در است. شده منتشر  نیز هاپژوهش  کلیه دهیرفرنس 
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  صورتبه   وبسایت  ورودي  اي،حرفه   سئوي  و  مطالب  سازيبهینه   براي  تالش   با  وبسایت،  کامل  روزرسانیبه   از  پس

  طرف   از  uok.ac.ir  دامنه  و  وبسایت  به  ورودي  گوگل،  جستوجوي  موتور  گزارش   براساس   یافت.  افزایش  نمایی
  صفحه  نتایج  در  مرکز  وبسایت  مختلف  صفحات محبوبیت  در  مسئله  همین  و  رفته   باال بسیار  جستجو  موتور  این

 است: داشته  مستقیم  تاثیر  گوگل، اصلی
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 پژوهشی  مرکز دیجیتال گرافیک روزرسانیبه
  ایجاد  فرآیند   این  از   هدف  گرفت.   قرار  کار  دستور  در  نیز  دیجیتال  گرافیک   تقویت  مرکز،   برندینگ   راستاي   در

  است.  بوده  مجازي   فضاي  در   مرکز  حضور   براي  کردستان  دانشگاه  برندینگ  بر  منطبق  و  خوانا  دیجیتال  گرافیک
 است: شده ارائه رسیده اتمام  به گرافیکی کارهاي  از  برخی ادامه  در
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 کردستان دانشگاه  هوشمند  هايشبکه و  ریزشبکه  پژوهشی مرکز

 برق  مهندسی  گروه ومهندسی،فنی   دانشکده کردستان،  دانشگاه پاسداران، بلوار  سنندج،

 15175-66177 پستی: کد 

 smgrc@uok.ac.ir الکترونیکی: پست

  smgrc.uok.ac.ir وبسایت:

 

 

 

mailto:smgrc@uok.ac.ir
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 مرکز پژوهشی ساخت و کاربرد نانو مواد 
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 مقدمه
با توجه به گستره کاربرد نانو فناوري    .گذردبیش از دو دهه از شروع تحقیقات مرتبط با فناوري نانو در کشور می 

تحقیقات    هاي متفاوت ( مواد، مکانیک، انرژي، محیط زیست، پزشکی ، صنایع غذایی، داروسازي و....) در زمینه 
ها کشیده شده است و مراکز پژوهشی نانو  زمایشگاهآ ها و  مرتبط با فناوري نانو به داخل بسیاري از دانشکده

 اند. عمومیت بیشتري یافته  و اند اختصاصی درآمده از حالت  فناوري 

هستند و    ساخت و کاربرد که داراي موافقت قطعی   با دو گروه پژوهشی   کردستان  مرکز پژوهشی نانوي دانشگاه
هاي مرکز  البته بیشتر فعالیت   .هم چنین گروه محاسبات و تئوري که موافقت اصولی دارد مشغول فعالیت است

گروه    متاسفانه به دلیل عدم حضور اعضاي هیات علمی به تعداد کافی درکه  گردد  ر می به دو گروه تجربی ب
محاسباتی و تئوري و مرخصی یکی از اعضاي متخصص این گروه نتوانستیم براي گروه محاسبات موافقت قطعی  

شده  ماده چگال یک نفرهیات علمی درخواست    در فراخوان سال جاري گروه فیزیک در رشتهدریافت کنیم.  
براي   و موافقت قطعی براي آن اخذ خواهد شد.  است که با حضور ایشان این گروه در دانشکده تقویت شده

 کند.اعالم آمادگی می   مرکز   هاي پژوهشی دارند فعالیت  که در این زمینه  و همکاري اعضاي هیات علمی  حضور
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 FESEM ارائه خدمات و سرویسهاي آزمایشگاهی- الف
دانشکده  در  نانو  مرکز  الکترونی  میکروسکوپ  آزمایشگاه  در  موجود  امکانات  و  ابزارها  براي  از  متفاوت  هاي 

هاي کشاورزي، مهندسی و منابع طبیعی  همکاران دانشکده   .شناسایی، آنالیز و تعیین خواص استفاده شده است
بخش سپاسگزاري مقاالت چاپ شده به نام این  نمایند و انتظار میرود در  به کرات از این ابزارها استفاده می 

از طرفی با توجه به کیفیت باالي میکروسکوپ و حضور کارشناسان مجرب از اقصی نقاط    مرکز اشاره شود.
فرستاده می   ،ایران این مرکز  به  تصویربرداري  براي  به  نمونه  آزمایشگاه  این  از طرف  شایانی  و خدمات  شود 

برجایگاه فناوري و    ساتید مرتبط ارائه شده است که خروجی این پژوهشهادانشجویان تحصیالت تکمیلی و ا
 علمی کشور اثر گذار خواهد بود. 
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 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی  -ب
 :معتبري با آدرس مرکز در مجالت بین المللی به چاپ رسیده است در طی سال شمسی گذشته مقاالت

Details Year 
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 

2020 

A pH-responsive citric-acid/α-cyclodextrin-functionalized Fe3O4 nanoparticles as a 
nanocarrier for quercetin: An experimental and DFT study 

R Ghafelehbashi, MT Yaraki, LH Saremi, A Lajevardi, M Haratian, ..., Materials 
Science and Engineering: C 109,2020, 110597 

2020 

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 

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, Journal of the Iranian Chemical Society 17 (9), 
2283-2291. 

2020 

Antifungal activity of the lemongrass and clove oil encapsulated in mesoporous silica 
nanoparticles against wheat's take-all disease 

M Sattary, J Amini, R Hallaj, Pesticide Biochemistry and Physiology,2020, 170, 
104696. 

 

2020 

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, ACS omega 5 (21), 
11883-11894 

2020 

Multifractal analysis of ZnO thin films doped with Mg deposited by sol-gel spin 
coating on a glass substrate 

Ş Ţălu, S Boudour, I Bouchama, B Astinchap, H Ghanbaripour, Optik - International 
Journal for Light and Electron Optics 222 (2020) 165384. 

2020 
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Details Year 
Multifractal investigation of Ag/DLC nanocomposite thin films 

Ş Ţălu, B Astinchap, S Abdolghaderi, A Shafiekhani, IA Morozov, Scientific Reports 
10 (1), 2020, 1-10 

2020 

Multifractal study of TiO2 thin films deposited by MO-CVD method: The role of 
precursor amount and substrate temperature 

B Astinchap, H Ghanbaripour, R Amuzgar, Optik, 2020, 222, 165384. 
2020 

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 

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 

A 3D hydrogel based on chitosan and carbon dots for sensitive fluorescence detection 
of microRNA-21 in breast cancer cells 

S Mohammadi, S Mohammadi, A Salimi,Talanta 2021, 224, 121895 
2021 

Bipolar electrochemistry as a powerful technique for rapid synthesis of ultrathin 
graphdiyne nanosheets: Improvement of photoelectrocatalytic activity toward both 
hydrogen and … 

A Navaee, A Salimi, TK Sham, International Journal of Hydrogen Energy 2021, 46 
(24), 12906-12914 

2021 

Construction of a ternary nano-architecture based graphene oxide sheets, toward 
electrocatalytic determination of tumor-associated anti-p53 autoantibodies in human 
serum 

B Feyzi-Barnaji, R Dinarvand, H Salehzadeh, E Arkan, A Salimi, F Nili, ..., Talanta 
2021, 230, 122276 

2021 

Effect of the magnetic field and electron/hole doping on electronic heat capacity and 
Pauli spin susceptibility of monolayer MoS2 in the presence of electron-phonon 
coupling 

M Abdi, B Astinchap, Materials Today Communications 2021, 26, 101859. 

2021 
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Details Year 
Hierarchical Co (OH) 2/FeOOH/WO3 ternary nanoflowers as a dual-function 
enzyme with pH-switchable peroxidase and catalase mimic activities for cancer cell 
detection and … 

N Alizadeh, A Salimi, TK Sham, P Bazylewski, G Fanchini, F Fathi, ..., Chemical 
Engineering Journal 2021, 417, 129134 

2021 

Influence of magnetic field and biass voltage on the thermal conductivity and seebeck 
coefficient of AA-stacked bilayer SiC 

M Abdi, B Astinchap, Silicon (2021) 13:1223–1230 
2021 

Ratiometric fluorescence resonance energy transfer aptasensor for highly sensitive 
and selective detection of Acinetobacter baumannii bacteria in urine sample using 
carbon dots … 

D Bahari, B Babamiri, A Salimi, H Salimizand, Talanta 2021, 221, 121619. 

2021 

Ultrasensitive fluorescence immunosensor based on mesoporous silica and magnetic 
nanoparticles: Capture and release strategy 

Z Ghafary, R Hallaj, A. Salimi, S Mafakheri, Spectrochimica Acta Part A: Molecular 
and Biomolecular Spectroscopy 2021, 257, 119749. 

 

2021 

Ultrasensitive molecularly imprinted fluorescence sensor for simultaneous 
determination of CA125 and CA15–3 in human serum and OVCAR-3 and MCF-7 
cells lines using Cd and Ni … 

D Bahari, B Babamiri, A Salimi, Analytical and bioanalytical chemistry,2021, 1-13 

2021 
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 هاي انجام شده در دو سال اخیر طرح-ج

 پسادکتري  طرح
و    هاي سرطانی (نانوزیم) چندگانه جدید و کابرد آن در تشخیص سلول   هاي شبه آنزیمی سنتز نانوکامپوزیت  

آالینده  رنگیحذف  صند   (از   هاي  پژوهشگراناعتبارات  از  حمایت  قرارداد   وق  مبلغ  و  کشور  فناوران    و 
   ریال) دانشجوي پسا دکتري خانم دکتر نگار علیزاده 570000000

 طرح تحقیقاتی 
)  Carbon dotsنقاط کربنی (  طراحی و ساخت نانو زیست حسگرهاي فلورسانسی نسبت سنجی با بکارگیري  

فلورسانس عنوان گونه  و  به  عنوان خاموش کننده  به  اندازه نانوذرات طال  براي  جهت    micRNA  گیريکننده 
  و فناوران کشور و مبلغ قرارداد  اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران (از تشخیص سرطان در مراحل آغازي

   در حال انجام)  -ریال 200000000

 حمایت از رساله دکتري انجام گرفته در مرکز 
 رهاي دو یا چند عنصري و بکارگیري آنها در فرآیندهاي تشخیصی زیستطراحی و ساخت نانو/میکروموتو

دانشجوي دکتري نانو   در حمایت از رساله دکتري  و فناوران کشور اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران (از
 ریال)  300000000مبلغ قرارداد   1398تصویب   -شیمی سرکار خانم مهشید نجفی 

 استان  اي رفع مشکالت آبدر راست طرح تحقیقاتی پیشنهادي 
ه  ئ(ارا  الینده هاي نوظهور شهري، کشاورزي و دارویی در فرآیند بازچرخانی آب شهرهاي استانآبررسی میزان   

 ریال) 2800000000استان کردستان و مبلغ پیشنهادي  شوراي پژوهشی و فناوري شده به 
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 )HSE( زیست محیط  و ایمنی سالمت، کمیته
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 دانشگاه کردستان  HSEمعرفی کمیته 
جهت حفظ ایمنی و سالمت    کردستان   دانشگاه   در محیط  (HSE) قراري نظام ایمنی، سالمت و محیط زیستبر

هاي فوق، کمیته ایمنی، سالمت  به منظور اجراي سیاست  .ها استجزو الزامات قانونی دانشگاه  یاندر دانشگاه
هاي معاونت پژوهشی  به عنوان یکی از زیرمجموعه   1397از آبان سال  دانشگاه کردستان   (HSE) و محیط زیست

 ها تشکیل شده است.با مشارکت معاون و مدیر پژوهشی و نمایندگان دانشکده 

ارائه  هدف از تشکیل این کمیته، ارتقاي ایمنی، سالمت و محیط زیست در دانشگاه کردستان و به خصوص  
 ها و حفظ بهداشت ش، جلوگیري و پیشگیري از خطرات احتمالی ناشی از انجام فعالیت، آموزراهکارهاي علمی

کمیته    1397. در آبان ماه  هاي علمی و استانداردهاي استسالمت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه   و
HSE سازمانیدانشگاه کردستان ساختار 

 باشد: به صورت زیر می   HSEسازمانی کمیته ساختار

 
 دانشگاه کردستان   HSEسازمانی کمیته  نمودار

  

ریاست دانشگاه

معاون پژوهش و 
فناوري

ی کمیته سالمت، ایمن
)HSE(و محیط زیست 

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

زبان و ادبیات

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

علوم انسانی و 
اجتماعی

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

علوم پایه

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

منابع طبیعی

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

کشاورزي

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده 

مهندسی

نمایندگان گروه هاي 
آموزشی دانشکده هنر

و معماري
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 دانشگاه کردستان  HSEاعضاء کمیته 

 
 رحمت صادقی 

 دانشگاه  رئیس

 
 کیومرث کرمی 

 ي دانشگاه و فناور معاون پژوهش

 
 مهرداد خامفروش 

 مدیر پژوهشی دانشگاه 

 
 سعدي صمدي 

 دانشگاه و HSE دبیر کمیته
 نماینده دانشکده علوم پایه 

    

 
 فرهاد وفایی 

 نماینده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 
 فرهاد رحمانی 

 نماینده دانشکده مهندسی

 
 اسعد محمدامینی

 نماینده دانشکده کشاورزي 

 
 شیرکو ابراهیمی

 نماینده دانشکده منابع طبیعی
    

 
 بختیار بهرامی

 معمارينماینده دانشکده هنر و 

 
 جمیل جعفري

 نماینده دانشکده زبان و ادبیات

 
 شعیب محمودي

 کارشناس 

 اهداف کمیته: 
 زیستمحیط و حفاظت از  تامین ایمنی، سالمت )1
 HSEدانشگاهیان در زمینه  فرهنگو ارتقاء  سازي، آموزش حساس  )2

 :HSEحوزه عملکرد کمیته 
  آموزشی،هاي اداريمکان )1
 استخرو  هاي ورزشیمکان )2
 هاآزمایشگاهو  هاکارگاه )3
  هاخوابگاه )4
 محوطه )5
 اردوها )6
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 هاسلف سرویس و بوفه )7

 دانشگاه کردستان  HSEوظایف کمیته  
 دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم   آموزش  )1
 ها و نشانه  عالئم و  هانامه ایمنی ساختمانتدوین آئین  )2
 امدادو  تامین تجهیزات حفاظتی  )3
 اضطراري  خروجو  سترسی ها و تضمین دهوشمندسازي ساختمان )4
 تدوین دستورالعمل استاندارسازي کارگاه ها و آزمایشگا ها دانشگاه )5
 خطرناك  افزاري مدیریت موادسیستم نرم  )6
 دانشجویان، کارکنان و اساتید  بیمه )7
 هاي مربوط به مدیریت بحران ارائه مشاوره به مدیران دانشگاه در ز مینه  )8

 وضعیت ترافیکی دانشگاهبررسی  )9
 مبارزه با بیماري کرونا  )10
 ارتقاي سالمت روان دانشجویان، کارکنان و اعضاي محترم هیئت علمی(بهداشت روانی)   )11
 هاي مطالعاتی پروژه  )12

 هادانشکده  HSEهاي کمیته 
کده اي آندر هر یک از دانـش ده اـست که اعـض تان یک کمیته ایمنی ایجاد ـش گاه کردـس ها نمایندگان هاي دانـش

شــی و در برخی از مواقع دیگر اعضــاي هیات علمی و کارشــناســان هســتند. وظیفه این هاي آموزایمنی گروه
ها ـضمن پایش، کنترل و بهبود ایمنی در ـسطح دانـشکده، به ـصورت مـستقل، همچنین پیگیري مـصوبات کمیته

 باشد.دانشگاه در سطح دانشکده ذیربط می HSEکمیته 

 دانشگاه  HSE يهاي زیرمجموعه کمیته کارگروه 
هاي  با توجه به لزوم بررسـی کارشـناسـی موارد خاص کو پیگیري برخی موارد مهم به صـورت خاص، کارگروه

هاي انجام شــده توســط این دانشــگاه تشــکیل شــده اســت. نتایج بررســی وتحلیل  HSEاي در کمیته  ویژه
ها اتخاذ ی و در صــورت نیاز تصــمیمات مقتضــی براي پیگیري آندر جلســات کمیته مورد بررســ  هاکارگروه

 شود.می

 ها عبارتند از:فهرست این کارگروه

 هاي هشدار و خطر و عالئم خروج کارگروه تهیه استاندارد نشانه  •
 کارگروه تدوین دستورالعمل استاندارسازي کارگاه ها و آزمایشگا ها دانشگاه •
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 افزاري مدیریت مواد خطرناك نرم کارگروه بررسی سامانه  •
 سازمان هالل احمر استان کارگروه ارتباط با   •
 نشانیسازمان آتشکارگروه ارتباط با   •
 وضعیت ترافیکی دانشگاهکارگروه   •
 کارگروه بهداشت روانی  •
 کارگروه مبارزه با بیماري کرونا •
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 دانشگاه در زمینه مدیریت بحران  HSE يهاي کمیتهفعالیت
ــئولیتبا توجه به گ ــتردگی مس ــتان در حوزه  HSEها، کمیته  س ــگاه کردس هاي متنوع مدیریت بحران دانش

 شوند.میفعالیت نموده است که در ادامه توضیح داده

 سازي آموزش و فرهنگ 
از ابتدا  هاآنـسازي  ها در جامعه و اجتماع، آموزش و فرهنگبا توجه به تنوع اقـشار دانـشگاهی و تاثیرگذاري آن

قرار گرفت و مصــوب شــد که از این پس، در گام اول، تصــویب   HSEعناوین مورد نظر کمیته    در ســرلوحه
اهم دن دوره ایمنی گردد. همچنین تـف ذراـن ه ـگ ــیالت تکمیلی منوط ـب ان تحصـ ــجوـی هپروپوزال دانشـ اـم ایی  ـن ـه

براي هر هاي آموزـشی متناـسب نـشانی ـسنندج براي برگذاري دورهـسازمان آتشـسازمان هالل احمر ـسنندج وبا
 ریزي گردید:یک از اقشار زیر برنامه

نفر از کارکنان دانشگاه در زمینه    210با هماهنگی با سازمان هالل احمر شهرستان، برنامه آموزش بیش از   •
هاي حین خدمت و داراي امتیاز  ایمنی و امداد و نجات صورت گرفت. آموزش فوق در چارچوب آموزش 

 دانشگاه برگزار گردید. آموزشی براي کارکنان 
 هماهنگی جهت برگزاري کارگاه ایمنی و امداد و نجات براي دانشجویان و اساتید انجام گرفت.  •
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 هاپسماند مدیریت دفع و امحاء و  هاکارگاه  ها وآزمایشگاه  استانداردسازي
پسماند برچسب  دسته زیر و توزیع ظروف  6ها در  لیتري و برچسب گذاري آن 5/2عدد ظروف  500تهیه   •

 فنی و مهندسی.  هاي علوم پایه، منابع طبیعی، کشاورزي وهاي دانشکدههگذاري شده در بین آزمایشگا
هاي علوم پایه، منابع طبیعی، کشاورزي  هاي دانشکدههبین آزمایشگا هاآن  سیفتی باکس و توزیع 50تهیه   •

 ... فنی و مهندسی براي گرد آوري پسماندهاي عفونی، سرنگ و .. و
بعد از پر شدن ظرف ها و یا یک بار در ماه، ظروف فوق به انبار پسماند دانشگاه تحویل داده و محتوي   •

 شود.  دسته) منتقل می  6لیتري برچسب گذاري شده (در   20ها به ظروف آن
  مجتمع آوري شده به مرکز امحاء مورد تائید وزارت متبوع از جمله  ارسال پسماندهاي آزمایشگاهی جمع  •

 زیست و ....  پسماند  فناوري 

 مقادیر تقریبی پسماندهاي آزمایشگاهی دانشگاه کردستان

 برچسب فارسی 
 خطرناك   پسماند آبی

 محلول بازي 
 پسماند آبی خطرناك 

 محلول اسیدي 

 پسماند آبی خطرناك 
هاي فلزات  حاوي یون

 سنگین

پسماند  
 خطرناك 
 استون 

 پسماند خطرناك 
 هاي کلردار حالل

پسماند  
 خطرناك 
 ها سایر حالل

 برچسب انگلیسی 
Hazardous Aqueous 

Waste 
Basic Solution 

Hazardous Aqueous 
Waste 

Acidic Solution 

Hazardous Aqueous 
Waste 

Contains heavy metal 
ions 

Hazardous 
Waste 

Acetone 

Hazardous 
Waste 

Chlorinated 
Solvents 

Hazardous 
Waste 

Other Solvents 

مقدار تقریبی در سال  
 (لیتر)

200 200 50 200 150 200 

 

    
 ظروف پسماند   ي شده برا   یطراح  هايبرچسب
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 سطح دانشگاه   يها   شگاهیشده در آزما  عیظروف پسماند توز

بررسی  هاي اولیه و دوش و چشم شوي  هاي دانشگاه، نصب جعبه کمک مسائل مربوط به تهویه آزمایشگاه •
 و اقدامات الزم انجام و پیشنهادات مربوطه ارائه شدند.

افزاري صاحب صالحیت  هاي نرم ها تدوین و با شرکت چارچوب مدیریت مواد خطرناك و دفع و امحاء آن  •
 مذاکره شد. 

 امدادو  تامین تجهیزات حفاظتی
ها با  گهداري و تعمیرات آن هاي اعالم و اطفاء حریق مورد بررسی قرار گرفت و الزامات بازرسی، نسیستم •

 هاي خصوصی تعیین گردید.همکاري شرکت 
 ها قرار گرفت. هاي اولیه تهیه و تجهیز شده و در اختیار تمامی دانشکده هاي کمک جعبه  •
 ها بررسی شد.هاي اطفاء حریق و استفاده از آن موارد مربوط به شارژ و نگهداري کپسول  •

 دانشجویان، کارکنان و اساتید   بیمه
هاي زیر مجموعه  راردادهاي بیمه دانشجویان و اساتید و افراد ثالثی که به هر یک از انحاء در محوطه ساختمانق

 ها پیگیري شد. کنند، تدوین و امضاء آنها و دفتر مرکزي با دانشگاه ارتباط پیدا می ها، حین اردو دانشگاه

 ارائه راهکارهاي مواجهه با بحران
 وع بیماري کرونا بررسی و به هیات رئیسه دانشگاه ارائه شد.راهکارهاي پیشگیري از شی •
 ق یاعالم و اطفاء حر ستمیس  ي ز یو مم سازيالزام استاندارد •
 نقاط خطرساز   يسازمنیا •
 ی شخص يهالیمیا ق یاز طر ندانشجویاارتباط با   •
ها درب   ،هاقفل   يدهایدر هر دانشکده که کل  یبا آموزش کاف  ، یمنینفر به عنوان مسئول ا  ک ی  ی حضور دائم •

 او باشد  اریدر اخت ه یاول ي و امکانات امداد
 یمنیا نی و مسئول  انیمتول بر  د یبا تاک  انیعموم دانشگاه ي و مانور برا  یآموزش  يهادوره  ي برگزار •
 ها شگاه یها و آزماکارگاه  نیاز مسئول یمنیآزمون ا •
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 هاخروج در ساختمان يرهایمس ياستاندارد برا  يگذارنشانه •
 هادر آن  یمنینکات ا تیبودن و رعا قیاز عا نانی برق و اطم يبند م یکنترل س  •
  ی منیمسئول ا  اریعموم) و مجهز (در اخت  اریبه دو صورت ساده (در اخت  ه یاول  يهاکمک   يهانصب جعبه  •

 دانشکده)
 از یمورد ن يهادر مکان نصب دوش و چشم شور  •
 هاشگاهیمواد خطرناك در آزما ل یتحو  ونیاس اتوم •
 ها و کارگاه  هاشگاهیدر آزما  هی تهو يهاستمیو کنترل صحت س  جادیا •
 هادانشکده  یمنیا  ن یاز مسئول  کیهر    یمنیا  ينهادن آن برا   اریمواد خطرناك و در اخت  يبرا MSDS  هیته •
 ایجاد انبار متمرکز جهت نگهداري مواد شیمیایی خطرناك  •
  ياضطرار  يقفل دربها  هاي خروجی و اضطراري و اطمینان از عملکرد کلید الکترونیکی براي درب نصب   •

 دانشگاه ي مربوطه در ساختمان ها يدهایکل ت یریخروج و نحوه مد 
 ساعته براي اطالع دادن موارد اضطراري به حراست دانشگاه 24ایجاد و اطالع رسانی یک شماره تماس  •
 زمینه آمادگی در زمینه مقابله با حوادث (از جمله نصب شیرهاي مخصوص) همکاري با آتش نشانی در  •

 وضعیت ترافیکی دانشگاه 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: از مشکالت مربوط به وضعیت ترافیکی دانشگاه می

 رانندگی خالف جهت در مسیرهاي یک طرفه دانشگاه (خصوصا آژانس ها)  •
 کنار خوابگاه بعد از پارکینگ سازمان مرکزيدید محدود مسیر یکطرفه خصوصا در پیچ  •
 پارك در جاهایی که توقف مطلقا ممنوع است. •
 به دلیل پارك ماشین که بسیار حادثه خیز می باشد. عدم دید کافی در ورودي کوي استادان •
 عریض نبودن و نامناسب بودن خیابان ها  •
دانشکده معماري به سمت پارکینگ  پیچ تند و شیب زیاد جاده جدید پشت دانشکده علوم و کنار  •

 کتابخانه مرکزي 
 عدم وجود و یا کافی نبودن تابلوهاي راهنمایی و رانندگی در داخل دانشگاه  •
 نامناسب بودن محل توقف سرویس هاي و اتوبوس هاي دانشجویی.   •
 

 در خصوص برطرف کردن موارد و مشکالت فوق موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت: 

ساماندهی ترافیکی با اولویت پیاده مداري و دوچرخه سواري دانشگاه کردستان در قالب  بررسی طرح جامع   •
طرح تحقیقاتی. پیگیري آن را اقاي دکتر بهرامی به عهده گرفتند و قرار است در جلسه بعدي در این مورد  

 گزارش دهند. 
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حبیبی (عضو شوراي    پیگیري شوراي ترافیکی دانشگاه، در این خصوص اقاي دکتر بهرامی با آقاي دکتر •
 ترافیک) صحبت می کنند. 

 بازنگري و ساماندهی به تابلوهاي راهنمایی و رانندگی در داخل دانشگاه •
 آژانس هاي طرف قرارداد دانشگاه  صحبت کردن با  •
 چاپ نقشه خیابان هاي دانشگاه و ارائه به تاکسی ها در هنگام ورود  •
 المللی بین استانداردهاي وفق  دانشگاه  معابر تمام  کشی خط  •
 مراجعین  و   دانشجویی پارکینک احداث •
 موجود  گیرهاي  سرعت از  برخی  سازي استاندارد و  پالستیکی گیرهاي سرعت تعمیر •
  ارسال   نیست،   جریمه  منظور.  نشود  پارك   خودرو   جایی   هر   که   طوري   به  ترافیکی  نظارت   سیستم   برقراري  •

 واستانداردها  و  ضوابط  اساس  بر ممنوع  پارك یا پارکینگ تابلوهاي نصب خودرو، صاحب به  پیامک

 با ویروس کرونا  مقابله  
 کرونا اقدامات موثري صورت گرفت:  از  در زمینه پیشگیري

 تهیه مواد ضدعفونی کننده  •
 هاي بهداشتی در داخل دانشگاه کردستان. اطالع رسانی، تهیه دستورالعمل و پیگیري رعایت پروتکل •

 روان دانشجویان، کارکنان و اعضاي محترم هیئت علمی ارتقاي سالمت 
 و اهمیت سیاست گذاري در حوزه سالمت روان را می توان در موارد زیر یافت:  به صورت کلی دالیل

اقتصادي مستق  نهیهز • مال(  می هاي  هاي    نهیو هز  )ريیشگ یو پ  یبازتوان  ،، درمانیص ی اقدامات تشخ  ی بار 
  مشکالت ها و    ماريی بی)  مولد جامعه، بار خانوادگ   روي ی توان فردي، کاهش نکاهش  (   م یمستق  ر یغ  اقتصادي 

 . است نیسنگ  اریبس یروان
جامعه    ییو قضا  یهاي انتظام  نهیو متعاقبا هز  یهاي اجتماع  بیانواع آس   ،یروان   مشکالت  وع یبه دنبال ش  •

 ابد ی ی م شیافزا
  و مشکالت  ها   ماريیمولد جامعه مربوط به ب  رويی و کاهش ن  ی از کارافتادگ  زانیم  نیشتر یآمارها ب  ی در برخ •

 . به اهداف توسعه را به همراه دارد یابیشدن و کاهش احتمال دست  کند خود نیکه ا  ،است یروان
 دهند.  یم   لیرا تشک یوب یچرخه مع یروان و مشکالت   ها ماريیبار ب  ش یفقر و متعاقبا افزا شیفزاا •
عدم   ل یبه دل یهاي جسمماري یدمات سالمت، کند کردن روند درمان بکنندگان خ ه ئبار کاري ارا شیافزا •

 درمان  از  ماریب تیتبع
مورد هم علت و   نی البته ا(را به دنبال دارد  ینقص حقوق انسان شی، افزایروان  مشکالتها و ماري یب وعیش  •

 ) است هم معلول
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است که احساس   یاجتماع  ض یهم خود و هم خانواده اش در معرض انگ و تبع  ی روان  ماري یفرد مبتال به ب •
فرد،   یاجتماع هیسرما شتر یکالم کاهش ب  کیرا باعث شده و در  یهاي اجتماعمشارکت  تیمحدود انزوا و 

 . هم علت و هم معلول است یاجتماع هی شود البته سرمای م باعث خانواده و جامعه را 
اثرات هم    ی صدمات و تصادفات رانندگ  ، دزیاز جمله ا  یهاي جسم  بیها و آس   ماريیبا ب  یهاي روانماريیب •

 . دارد ییافزا

در این خصوص هماهنگی الزم با مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه کردستان در جهت برگزاري کارگاه بهداشت 
 انجام شده است.  روانی
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 دانشگاه HSE تهی برنامه کم /طرح

 اقدامات 

 ها هاي آن و خانواده   دانشجویان، کارکنان و اساتید محترمو مانور براي   هاي آموزشیبرگزاري دوره 
 سازي کارگاه ها و آزمایشگا ها دانشگاهد تدوین دستورالعمل استاندار

 در مواقع اضطراري    خروجو  ها و تضمین دسترسی هوشمندسازي ساختمان
 هاها و محوطه و تابلوهاي مربوط به ایمنی در ساختمان هانشانه عالئم،  نصب

 ها امداد در کلیه مناطق دانشگاه و خوابگاه و  تامین و پشتیبانی تجهیزات حفاظتی
 HSEافزاري مرتبط با مدیریت و تدوین سیستم نرم 

ها ها، آزمایشگاههاي کارگاه از جمله بیمه   HSEدر ارتباط با وظایف کمیته  دانشجویان، کارکنان و اساتید    بیمه
 و اماکن ورزشی 

 هاي کاربردي مدیریت بحران انجام مطالعه ریسک و ارائه دستورالعمل
 هاي متولی آن در خارج دانشگاهافزایش آمادگی براي مواجهه با حوادث و بحران و ارتباط با سازمان

 ها و اماکن دانشگاهو بهبود ایمنی ساختمانرفع نقاط خطرساز 
ها و  هاي ورزشی، آموزشی، پژوهشی، رستوران هاي مدیریت بحران در مکانسازي زیرساختبازرسی و آماده 

 هاها و خوابگاه بوفه 
 بهبود وضعیت ترافیکی دانشگاه
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 مرکزي آزمایشگاه
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دانشگاه کردستان (از فروردین تا  لیست خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه مرکزي  

 )1399اول اسفند ماه سال 

 نوع آنالیز 
تعداد نمونه هاي دریافتی ازدانشگاه 

 کردستان
تعداد نمونه هاي دریافتی ازسایر 

 مراکز 
 مجموع 

GC-Mass 53 51 104 
*HPLC  - 70 70 

CHNS  - 70 70 
*AAS  - 300 300 

FT-IR 45+500  (گروه شیمی رایگان) 599 54 
TGA  - 14 14 

FESEM/EDAX/MAP 184 198 382 
AFM 16 8 24 
SAXS 10  -- 10 

PL 1 7 8 
 

نامه    HPLC  )70*آنالیزهاي   تفاهم  قالب  در    بهداشت  دانشکده  و   زیست  محیط   آب،   هايسازمان  بانمونه) 
  AASو آنالیز  شهري   آب در  موجود   LR  میکروسیستین  سم   گیرياندازه   جهت  کردستان پزشکی  علوم   دانشگاه

که مبالغ آن ها در    است  شده  انجام  کردستان  استان  داروي   و   غذا  معاونت  بانمونه) در قالب تفاهم نامه    300(
 درآمد منظور نشده است. 
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 هزینه هاي اخذ شده به تفکیک دانشگاه کردستان و سایر مراکز 
 مجموع سایر  دانشگاه کردستان  

GC-Mass 47700000 76500000 124200000 
HPLC  -  -  - 
CHNS  - 5600000 5600000 

PL 1200000 14000000 1520000 
AAS  -  -  - 

FT-IR 
تخفیف    %100(  150000000تخفیف دانشگاه)+   40%(  8100000

 دانشگاه)
16200000 24300000 

TGA  - 11200000  - 
SEM 66120000 128700000 194820000 

 413120000 290000000 123120000 مجموع درامد خالص  

تخفیف داده شده به  
 دانشگاه 

تخفیف دانشگاه) 40%(  82080000 
+ 

تخفیف دانشگاه  100%(  150000000  (FT-IR  مربوط به 
 

 232080000 

 645200000   درامد کل 

اردیبهشت ماه هیچ نمونه اي بدست آزمایشگاه  فروردین و    الزم به ذکر است که به دلیل شیوع کرونا اسفند،
 باشد.می 99ماه سال  10نرسیده و درامد حاصل مربوط به 
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 1399کارهاي انجام شده در سال 

سازي نمونه، آنالیز نمونه موردنظر و تهیه گزارش  کارهاي روتین آزمایشگاه از جمله تحویل نمونه، آماده •
 یت ثبت نمونه صدور فاکتور و ارسال فاکتورهاي صادر شده آنالیز، ایمیل نتایج به متقاضی و در نها

، تعمیر و سرویس  UVو تهیه المپ    HPLCتعمیر و سرویس تعدادي از دستگاه ها از جمله تعمیر دستگاه   •
 CHNSو سرویس  GC-Massدستگاه 

 CHNSعقد قرارداد و تفاهم نامه با شرکت فناوري پویان اکسیر کوشا براي خدمات  •
 17025عقد قرارداد   •
پلتفرم به اشتراك گذاري دستگاه  نهایی کردن عضویت در شبکه آزمایشگاهی راهبردي کشور که این شبکه   •

گاهی در کشور است.  ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایش
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي نیز براي تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده  
بنیان و صنایع   به اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، شرکت هاي دانش  را  است و تخفیف هاي متنوعی 

 کشور ارایه می دهد.
 (شاعا) کشور  آزمایشگاهی شبکه به پیوستن •
 شاعا افزار  نرم  آنالین  و  همزمان  آموزش  •
 اتمی)  جذب دستگاه با نمونه  300 (آنالیز کردستان   استان داروي  و غذا  معاونت  ارگان با همکاري •
  جهت   کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  و   زیست  محیط   آب،   هايسازمان  با  همکاري •

  روشهاي  بررسی   مرکزي:  آزمایشگاه  (خدمات  شهري  آب   در   موجود   LR  میکروسیستین  سم   گیري اندازه
  استان،   در   موجود   امکانات  به   توجه  با  برداري  نمونه  و گیري  اندازه   پروتکل  تعیین  آب،   در سم  گیري  اندازه
  LR  میکروسیستین  گیري اندازه   و  شده  تهیه   هاي  نمونه  آنالیز   ، HPLC  دستگاه  براي   C18  ستون  تهیه

 ) HPLC دستگاه توسط 
 ها آن اندازيراه و  جدید  ها دستگاه خرید  •
 خدمات آزمایشگاه مرکزي به اکثر دانشگاه هاي معتبر داخل و خارج از کشور ارائه شده است. •
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 آپا  مرکز
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