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دفتر توسعه فناوري وارتباط با صنعت

ارتباط با صنعتتوسعه فناوري وفعالیت دفترردیف
.شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهرانانعقاد تفاهم نامه همکاري با 1
.درمانی رازي–انعقاد تفاهم نامه همکاري با مجتمع آموزشی 2
.اداره آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهرانعقاد تفاهم نامه همکاري با 3
.انعقاد تفاهم نامه همکاري با اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان4
.انعقاد تفاهم نامه همکاري با اداره آموزش و پرورش شهر چهاردانگه5
مرکز تحقیقاتی سوء مصرف مواد و اختالالت رفتاريبین مشتركپژوهشیقرارداد اجراي طرحانعقاد 6

.و ستاد مبارزه با مواد مخدرشهرستان اسالمشهربا شبکه بهداشت و درمان واحد 
.96در آبان و آذرماه مورد سخنرانی توسط اساتید هیات علمی و مدعو47برگزاري 7
مدیران مدارس حضور برگزاري نشست تخصصی راهکارهاي تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان با 8

متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان اسالمشهر
نشست تخصصی آشنایی دانشجویان با بازار کسب و کار صنعت ساختمان با حضور اعضاي برگزاري9

.هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران
برگزاري نشست تخصصی بررسی علل خودکشی و خودسوزي در جامعه10
.تربیت بدنی توسط گروه هاي آموزشی جغرافیا ومورد میزگرد پژوهشی و نقد ادبی2برگزاري 11
.کسب مقام اول تیم سازه ماکارونی واحد در مسابقات کشوري موسسه آموزش عالی خاوران مشهد12
.جلسه شوراي مرکز رشد و کمیته استقرار شرکت هاي دانش بنیان4برگزاري 13
. برپایی نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشجویان گروه معماري و مهندسی پزشکی14
.مورد50روزانه بیش از صدور معرفی نامه کارآموزي15
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حضور تیم سازه ماکارونی واحد در مسابقات کشوري موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

هشتمین دوره مسابقات کشوري سازه ماکارونی دراین واحد دانشگاهیتیم دانشجویی سازه ماکارونی 
با ثبت رکورد 96ماه از سراسر کشور در آذرتیم 60رکت با شموسسه آموزش عالی خاوران مشهد 

.شدندکشوري موفق به کسب مقام اول در گرایش راندمان

کسب مقام اول در مسابقات سازه ماکارونی خاوران مشهد
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آزمایشگاههااداره تجهیز کارگاهها و 

فعالیت اداره تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههاردیف
ریال 000/722/052/1/-آزمایشگاه بیومکانیک رشته مهندسی پزشکی به مبلغ تجهیزاتخرید 1
ریال000/504/431/-هاي آزمایشگاه زیست شناسی به مبلغ خرید دستگاه2
ریال155/514/013/1/-مبلغ هاي آزمایشگاه مقاومت مصالح به خرید دستگاه3
ریال 600/278/154/-هاي آزمایشگاه زیست محیطی به مبلغ خرید دستگاه4
ریال 665/923/150/-دستگاه کشش آزمایشگاه مقاومت مصالح به مبلغ تعمیر5
شیمی هاي آزمایشگاه زیست شناسی ودستگاهتعمیر6
مصرفی آزمایشگاه زیست شناسی جانوري وگیاهی اقالمخرید 7
مجتمع کارگاهها و آزمایشگاههاياسالمشهر ازمدارس متوسطهنفر از دانش آموزان 80بازدید تعداد 8

پروفسورحسابی 
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تگاههاي خریداري شده آزمایشگاه مقاومت مصالح دس

- 80فریزر سیلندر جدار ضخیمتست فشار

قانون هوكتست کششدستگاه خرپا

سیلندر جدار نازكپیچش پالستیککمانش ستون
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تگاههاي خریداري شده آزمایشگاههاي بیومکانیک، زیست شناسی و زیست محیطیدس

Force Plateانکوباتور هوشمندپلیمرازواکنش زنجیره اي اتاقک

انکوباتورژل داكروتاتور خورشیدي

کوره الکتریکی عملیات حرارتیاتوکالوسانتریفیوژ
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دفتر تحصیالت تکمیلی

1396سوماخذ کد پایان نامه سه ماهه 

دانشجویانتعداد کد اخذشده تعداد دفاع دانشجویاندانشکده

1230علوم تربیتی و روانشناسی
310مدیریت و حسابداري

78تربیت بدنی و علوم ورزشی
3461فنی  و مهندسی

615علوم انسانی

27علوم پایه

131 براي دانشجویان ارشد پایان نامه مورد اخذ کد
64 دانشجویان کارشناسی ارشدپایان نامه مورد دفاع
50 فرم ب ( اطالعات پایان نامه هاي کارشناسی ارشدمورد ثبت فرم(
5جهت راهنمایی ومشاوره پایان نامه هابراي اساتیدمورد اخذ کد
22 مقاالت مستخرج از پایان نامه هاي دانشجوییمورد
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پایان نامه هاي دانشجوییمقاالت مستخرج از 

عنوان مقالهنام رشتهنام دانشجودانشکدهردیف

صدف شیخی علوم پایه1
نژاد

کوکوس موتاس کدام گیاه دارویی ضد استرپتو،زنجبیلزیست شناسی
مناسب تر است؟حالل 

علی اصغر علوم پایه2
قاسمی

جفرافیا و برنامه 
ریزي شهري

حمل و نقل بر آلودگی مطالعه تطبیقی ارزیابی اثرات 
)18مطالعه موردي منطقه ( شهر تهران 

جفرافیا و برنامه اکبر فرهاديعلوم پایه3
ریزي شهري

مطالعه تطبیقی ارزیابی اثرات حمل و نقل بر آلودگی 
)5و 18مطالعه موردي منطقه ( شهر تهران 

باکتري هاي نمک دوست نسبی جداسازي و شناسایی زیست شناسینیلوفر قربانی علوم پایه4
تولید کننده پرونتاز از خاك شور

زینب صادقی علوم انسانی5
مقدم

حقوق جزا و 
جرم شناسی

تبیین نفش سازه هاي نامتعارف در وقوع جرم مصرف 
و فروش مواد مخدر

حقوق جزا و علی مودتیعلوم انسانی6
جرم شناسی

مبانی توجیهی استفاده از سالح کشنده

علوم تربیتی و 7
روانشناسی

برنامه ریزي پریسا الفتی
درسی

عملکرد شغلی بررسی رابطه منزلت اجتماعی و
تهران5معلمان مقطع ابتدایی منطقه 

مدیریت 8
وحسابداري

هیات مدیره بر افشاي بررسی تأثیر ساختار مالکیت وحسابداريسمیه بهادري
مسئولیت اجتماعی شرکت هاي پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت 9

وحسابداري
یاسر قاسمی 
پور میاندهی

بانک با ارائه مدلی براي ترکیب بهینه دارایی و بدهی حسابداري
سلسله استفاده از برنامه ریزي آرمانی و روش تحلیلی 

مراتبی
فنی 10

ومهندسی
بررسی نقش دهکده هاي سالمت در ارتقاء آسایشمعماريگیسو طائی

روانی و جسمانی جامعه
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مقاالت مستخرج از پایان نامه هاي دانشجویی

عنوان مقالهنام رشتهنام دانشجودانشکدهردیف

مطالعه آزمایشگاهی وتعیین روابط بین مقاومت فشاري عمرانعلیرضا نامفنی ومهندسی11
نمونه هاي بتنی بر اساس دو روش آزمایش شکست 

فشاري و چکشی
بررسی اثر استفاده از پلی اتیلن گلیکول به عنوان عمرانپویان نظريومهندسیفنی 12

افزودنی بر روي پایداري و دوام بتن 
تحت تأثیر CFTمطالعه رفتار غیر خطی ستونهاي عمرانمحسن شریفیفنی ومهندسی13

بارگذاري استاتیکی محوري کششی و محوري
مهدي فنی ومهندسی14

احتشامی
طراحی یک تقویت کننده فراکم نویز پهن باند در باند مخابرات-برق

X.
مقدار کود شیمیایی بررسی اثرات تاریخ کاشت وکشاورزيفاطمه فیاضفنی ومهندسی15

نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه و درصد موسیالژ در 
.گیاه دارویی بالنگ

جمال فنی ومهندسی16
کرمجانی 

تقویت کننده کم مصرف زیر یک ولت با قابلیت طراحی الکترونیک-برق
جبران سازي فرکانسی

فرشته فنی ومهندسی17
عسگري

شناختی با روش خوشه طول عمر شبکه رادیوافزایش کامپیوتر
بندي

خوانی الگوهاي ارزشمند معماري ایرانبازمعماريوحید عزتی فرفنی ومهندسی18

رفتار دینامیکی غیرخطی قابهاي خمشی بتن مسلح عمرانعلی پاك نیتفنی ومهندسی19
.FRPتقویت شده 

در تقویت CFRPبررسی عملکرد الگوهاي مختلف عمرانمنصور همتیان فنی ومهندسی20
دیوار برشی

بررسی اثرات خشکسالی بر روي سطح آبهاي زیرزمینی عمرانفرهاد ایزديفنی ومهندسی21

آرمین فنی ومهندسی22
اصالنیامیر

به عنوان ورق تقویتی به منظور CFRPاثر استفاده از عمران
.مقاوم سازي ستون هاي بتنی
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دفتر انتشارات علمی

انتشارات علمی و فصلنامه ها 

انتشارات علمی
تعدادنوع فعالیتردیف

جلسه2برگزاري شوراي انتشارات علمی 1
غرفه3برگزاري نمایشگاه جهت هفته کتاب2
نوبت7برگزاري جلسات نقد و بررسی کتاب3
عنوان2ارسال آثار جهت عقد قرارداد4
عنوان2مجددارسال آثار جهت چاپ 5
عنوان2جهت چاپجدید ارسال آثار 6
عنوان1چاپ کتاب 7
-راه اندازي فروشگاه جدید انتشارات علمی در محوطه سایت اصلی واحد8

هافصلنامه
فصلنامه ها-فعالیت دفتر انتشارات علمیردیف

.37شماره بارگذاري اطالعات فصلنامه زمین شناسی محیط زیست1
.پیگیري ثبت مشخصات و اطالعات مجله بازاریابی و تجاري سازي کشاورزي در سایت سینا وب2

و اخذ تأییدیه از پیگیري و مکاتبه جهت اخذ تأییدیه مجله پژوهش هاي برنامه ریزي درسی3
.تحقیقات و فناوري-اسالمی و وزارت علومسازمان مرکزي دانشگاه آزاد
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دفتر طرحهاي پژوهشی

تعدادآمار طرح هاي پژوهشی

طرح4 یید شدهأطرح هاي ت
طرح4 طرح هاي خاتمه یافته
جلسه7 برگزاري جلسات شوراي پژوهشی
مورد 3 دانشگاهی برونطرح پژوهشی 

یف
مجري طرحبرون دانشگاهیعنوان طرح پژوهشیرد

، قدرت عضالنی و Viral Loadهفته فعالیت هاي بدنی ترکیبی بر تغییرات 16تأثیر 1
مسعود حاجی رسولی.HIVکیفیت زندگی در بیماران مبتال به 

زندگی و سالمت روان و بررسی میزان ماندگاري در ترك و تعیین وضعیت کیفیت 2
مسعود حاجی رسولیو شربت تریاكDSTعقاید وسوسه انگیز در معتادین درمان شده با روش 

حمید گهرنژادمطالعات جریانات امواج در دریاي خزر با دیدگاه مدلسازي عددي و روابط تجربی3
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چکیده طرحمجري طرحیید شدهتأطرح هاي پژوهشیعناوین
هفته تمرین هوازي بر سطوح 12و 6در مطالعه حاضر اثر 

به عنوان یک سایتوکین ضد التهابی و 10سرمی اینترلوکین 
عنوان به Cاینترلوکین یک بتا و پروتئین واکنشگر 

همچنین ارتباط بین وسایتوکین التهابی اندازه گیري دو
سطوح هر جفت از آنها در حالت پایه و متعاقب برنامه هاي 

. هفته اي تعیین خواهد شد12و 6مرینی ت

الله بهبودي تبریزي

سرم به دو CRPو IL-10 ،IL-1ßپاسخ 
برنامه تمرین هوازي مشابه با دوره هاي 
زمانی مختلف و تعیین ارتباط بین 
تغییرات آنها در پاسخ به هر دو برنامه 

تمرینی در زنان چاق

هوازي طوالنی در مطالعه حاضر، اثر یک دوره تمرینات 
,AST, ALT(مدت بر برخی آنزیم هاي معرف کبد چرب 

ALP ( و سایتوکین هاي التهابی)IL-6 ( و ضد التهابی)IL-

در زنان چاق یا داراي اضافه وزن و همچنین تعیین ) 10
ارتباط بین تغییرات آنها در پاسخ به برنامه تمرینی بررسی 

. خواهد شد

زهره افشارمند

تمرینات هوازي بر برخی اثر یک دوره 
سایتوکین هاي التهابی و ضدالتهابی و 
آنزیم هاي معرف کبد چرب و تعیین 
ارتباط بین تغییرات آنها در زنان چاق 

یا داراي اضافه وزن

بیشترمورد بررسیشاخص هاي توپولوژیک رادر این طرح 
اي براي اولین بار به معرفی یک چند جملهداده وقرار 

سپس . پردازیممیکاتایاما- نارومیوابسته به شاخص 
-نارومیاي را بر حسب شاخص ضرایب این چند جمله

یافته و با استفاده از آن به محاسبه این کاتایاما
هاي دندریمر هاي نامتناهی از گرافبراي دستهايچندجمله

ر این طرح سعی داریم کههمچنین د.خواهیم پرداخت
کاتایاما را براي عمل الحاق و اتصال - نارومیايچند جمله

.دو گراف بررسی کنیم

سیده زهرا 
آقامحمدي

کاتایاماي برخی -اي نارومیچند جمله
هاگراف

با استفاده از آمار و اطالعات موجود از شکست طرحدر این 
سدها استفاده خواهد گردید تا مدل مناسبی براي تخمین 

این مدل بر مبناي روش شبکه . دبی پیک توسعه داده شود
عصبی خواهد بود که براي آموزش آن از الگوریتم ژنتیک 

بعالوه از آنجا که داده هاي شکست سد . استفاده می شود
ت بین مقدار داده ها، بسیار متنوع هستند، قبل از نظر تفاو

از ورود این داده ها به مدل از روش خوشه بندي سخت 
استفاده می گردد تا داده ها در خوشه هاي مختلفی طبقه 

.بندي و تحلیل شوند

امیرحسین اقبالی

دبی پیک ناشی از شکست پیش بینی
سد با استفاده از روش خوشه بندي 

شبکه عصبی سخت و مدل ترکیبی
الگوریتم ژنتیک- مصنوعی 
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دفتر مقاالت و همایش هاي بین المللی

نام و نام 
عنوان ژورنالعنوان مقالهگروه آموزشیرتبه مجلهخانوادگی

Concentration effect of chromiumفیزیکISI(W.O.S)آفرین بهرامی
nanofluids in their thermal And

optical properties Efectos de
concentraci

́On de nanofluidos de cromo sobre
sus Propiedades Opticas y termicas

Revista Mexicana de
Ingeniería
Química

حسین رضا 
یوسف وند

ISI(W.O.S)الکترونیکModeling of mid-infrared quantum
cascade lasers: The role of
temperature and operating
field strength on the laser

performance

Optics Communications

حسین رضا 
یوسف وند

ISI(W.O.S)الکترونیکModeling and theortical study of
electronic anti-Stokes Raman

scattering in quantum cascade lasers

Applied physics B lasers
and optics

B24N24fullerene as a carrier forفیزیکISI(W.O.S)ضرغام باقري 5-
fluorouracil anti-cancer drugdelivery:

DFT studies

Journal of Molecular
Graphics and Modelling

صابر معظمی 
گودرزي

ISI(W.O.S)عمرانCalibration of weather radar using
region probability matching

method (RPMM)

Theoretical and Applied
Climatology

Transfer matrix model of multilayerالکترونیکISI(W.O.S)سمیه فتوحی
graphene nanoribbon interconnects

Microelectronics
Reliability

نرگس اوراقی 
زیست شناسیISI(W.O.S)اردبیلی

Non-thermal plasma modified growth
and physiology in

Triticum aestivumviagenerated
signaling molecules and UV

radiation

Biologia plantarum
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نام و نام 
عنوان ژورنالعنوان مقالهگروه آموزشیرتبه مجلهخانوادگی

قاسم قربانی 
فیزیکISI(W.O.S)رستم

Analysis of the stress field and strain
rate in Zagros-Makran

transition zone

Journal of seismology

کشاورزيISI Listedآزیتا زند
describing Effective Criterions on

Success and Sustainability of Rular
Women Cooperative

Special Bulletin of the
Shiga Agricultural
Experiment Station

حمیدرضا 
جغرافیاISI Listedجودکی

Mprowering Marginalized People in
the Process of Renovation and

Modernization of Urban Areas and
Landscape Ecology(Case Study:

Arak,Football zone)

Canadian Architect

زیست شناسیISI Listedمژگان حسینی
MGF (IGF-1) GG Gene (RS6220)

And Low-Risk In AA Associated to
Breast Cancer Risk

Quid-Investigacion
Ciencia Y Tecnologia

شورانگیز 
شمس

پژوهشی –علمی 
وزارت علوم و 
نمایه شده در 

Scopus

Design and Construction of aالکترونیک
Sensorless Circuit for Brushless DC
Motor using Third Harmonic back

Electromotive Force

International Journal of
Engineering

الله بابائی خو
گیتی برزین

علمی پژوهشی 
وزارت بهداشت 

ISCو 

یاه دارویی ضد استرپتوکوکوس موتاسگزنجبیل،شناسیزیست
کدام حالل مناسب تر است؟

تحقیق در علوم دندانپزشکی

نرگس اوراقی 
اردبیلی

علمی پژوهشی 
وزارت علوم

زیست شناسی

Changes in antioxidant systems and
biomass in response to selenate in

blue-green microalgae
Spirulina platensis, Cyanophyta

Journal of Plant Process
and Function
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تعدادآمار دفتر مقاالت و همایش ها

3 پژوهشی وزارتین-مقاله علمی
8 ISI(W.O.S)مقاله

3 ISI Listedمقاله

100 دهی فعالیت هاي پژوهشی اساتید هیأت علمیسنجی و امتیازاعتبار 
2 شرکت در همایش داخلیپرداخت هزینه 
3 بررسی پرونده دانشیاري
1 )دکتر حمیدرضا کردلوئی( اساتید ارتقا یافته 
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واحد اسالمشهرباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تعداد هافعالیت

10 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانجدید اعضاء عضویت

7 تمدید اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 طرح هاي پژوهشی

14 تشویقی مقاالت

10 تشویقی کنفرانس ها

1 برگزاري کارگاه روش تحقیق و پایان نامه نویسی

1 )matlab(برگزاري کارگاه زبان برنامه نویسی 

1 "ارا ئه مقاله به صورت پوستر و شفاهی "برگزاري کارگاه 

1 "مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی"برگزاري کارگاه 

1 cv"نحوه نگارش رزومه و "برگزاري کارگاه 

1 "مردم شناسی معماري"برگزاري کارگاه 

1 "نمادهاي خدا و زمان"برگزاري کارگاه فرهنگی تحت عنوان 

1 )آقاي وحید طاحونه(معرفی عضو برتر باشگاه 

16 96پژوهشی مقارن با هفته پژوهش و فناوري در آذرماه برگزاري کارگاه 
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)باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان( تشویقی مقاله ها 

رتبه مجلهنام مجلهعنوان مقالهنام نویسندگانردیف

An elastiticity solution forوحید طاحونه1
vibration analysis of laminated
plates with functionally graded

Periodica
Polytechnica
Mechanical
Engineering

معتبرخارجی 
Scopus

محمد حسین بیاتی 2
چالشتري

Optimizing Control Motion Of A
Human Arm With PSO-PID
Controller

Journal of
Computational and

Applied Research in
Mechanical
Engineering

معتبر خارجی غیر 
ISC

User Space Analysis and Crisisمحمدرضا اوطاري3
Management In Urban
Environment

Bioscience Research
معتبر خارجی

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان سهیال ناصري4
مطالعۀ (هاي جنسیتی نسبت به نابرابري

)1394شهرستان مهران در سال : موردي

فرهنگ ایالم
علمی ترویجی

شبیه سازي باال روي موج از موج شکن محمود ذاکري نیري5
FLOW-3Dسکویی با بهره وري از نرم افزار 

مجله ي مهندسی منابع 
علمی پژوهشیآب 

مرتضی سقرجوقی 6
فراهانی

ررسی اثرات دیکلوفناك و ایبوپروفن بر ب
در HEKسلول هاي نرمال کلیويتکثیر 

محیط کشت سلولی

یافته

یافته
علمی پژوهشی

Concrete Stiffened Steel Plateیسهیل شفای7
Shear Walls With an Unstiffened
Opening

Structures
ISI Listed

Evaluation of tumor necrosisلیال پیشکار8
factor (TNF)-α mRNA expression
level and the rs1799964 …..

BIOMEDICAL
REPORTSISI listed

Interaction of iron nanoparticlesصبا طاهري9
with nervous system: an in vitro
study

Journal of
Bimolecular
Structure and

Dynamics

ISI(WOS)

The effect of cognitive behavioralلیال افضلی10
play therapy on internalized
problems in children

Journal of Evidence-
Based

Psychotherapies

ISI(WOS)

Vibration and mode shapeوحید طاحونه11
analysis of sandwich panel with
MWCNTs FG-reinforcement core

Steel and Composite
StructuresISI(WOS)

Investigating the Interaction of Feلیال پیشکار12
Nanoparticles with Lysozyme by
Biophysical and Molecular
Docking Studies

PLOS ONE
ISI(WOS)
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مرتضی جمال13
IRelast package

Journal of Alloys and
CompoundsISI(WOS)

The effect of carbon nanotubesوحید طاحونه14
agglomeration on vibrational
response of thick functionally

Steel and Composite
Structures

ISI WOS

)باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان( تشویقی کنفرانس ها 

نوع همایشمکان/ کنفرانسنام عنوان مقالهنام نویسندگانردیف

1
جباري مهدي 

خانقاه
تشخیص عوامل موثر بر بر رضایت شغلی 

مشاوران مدارس متوسطه

سومین کنفرانس دانش و 
فناوري علوم تربیتی، 
مطالعات اجتماعی و 

روانشناسی ایران

ملی

2
مقایسه تئوري رفتار ساختاري و الکترونی مهرنوش خالقیان

5-9-9(مولکول هاي بهینه نانو لوله بور نیترید 

)5-9-9(و نانو لوله الومینیوم نیترید)

کنگره ملی شیمی و نانو 
شیمی از پژوهش تا توسعه 

ملی 

ملی

3
مهدي جباري 

خانقاه
بررسی چالش ها و موانع موجود در تلفیق 

کودکان استثنایی

هشتمین کنفرانس بین 
المللی روانشناسی و علوم 

اجتماعی
بین المللی

4

Quantumمهرنوش خالقیان Chemical Modeling
Synthesis Spectroscopic( Polarization

UV/Vis Exicted State،FT-IR)
Investigations and Anisotropy(
Thermal and Electrical Conductivity)
of New

کنفرانس بین المللی شیمی 
،پلیمر و مهندسی شیمی 

بین المللی 

5
محمدرضا 
شکرزاده

بررسی میزان جذب انرژي استوانه هاي جدار 
نازك فوالدي به کار رفته در مهار 

مهندسی عمران معماري و 
مدیریت بحران

بین المللی

6
محمدرضا 
شکرزاده

شکل  ضرب دري Kبررسی عملکرد الگوهاي 
CFRP در تقویت دیوار برشی مرکب

CSRCW

کنفرانس بین المللی مهندسی 
مدیریت ، معماري و عمران

بحران

بین المللی

7
سومین کنگره بین المللی ارزادهفرهنگ انتظار در اشعار طاهره صفبازتابمعصومه محمدنژاد

فرهنگ و اندیشه دینی
بین المللی

8
ه در اشعار فارسی اقبال زتاب فرهنگ عامبامعصومه محمدنژاد

الهوري
مایش بین المللی اقبال و ه

دانشگاه سیستان-دنیاي ما 
و بلوچستان

بین المللی
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9
مهدي جباري 

خانقاه
بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی با رشد 

اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه
سخنرانی نهمین کنفرانس 
بین المللی روانشناسی و 

علوم اجتماعی

بین المللی

10
مهدي جباري 

خانقاه
اثرات شیوه هاي تربیتی والدین بر میزان 

خالقیت فرزندان 
سخنرانی نهمین کنفرانس 
بین المللی روانشناسی و 

علوم اجتماعی

بین المللی 

"پایان نامه نویسیروش تحقیق و"برگزاري کارگاه 

با الفباي پژوهشگرانبا هدف آشناییتاریخ یکم لغایت دوم آذرماهدر» پایان نامه نویسیروش تحقیق و«کارگاه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سالن کنفرانسدرتوسط دکتر مجتبی کبیریان روش تحقیق و قواعد نگارش پایان نامه

برگزار واحد و دانشجویان نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 25با حضور بیش از اسالمشهر
.گردید

پایان نامه نویسیروش تحقیق وبرگزاري کارگاه 
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")matlab(زبان برنامه نویسی "برگزاري کارگاه 

با آموزش مقدماتی،با هدف آشنایی پژوهشگران20/08/96تاریخ در» matlabزبان برنامه نویسی «کارگاه 
سالن درتوسط دکتر مجتبی کبیریان شناخت دانشجویان از محیط نرم افزار و قابلیت هاي عمومی نرم افزار

نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و 15دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با حضور بیش از کنفرانس
.گردیدبرگزار واحد و دانشجویان نخبگان 

matlabزبان برنامه نویسی برگزاري کارگاه 

"ارا ئه مقاله به صورت پوستر و شفاهی  "برگزاري کارگاه 

با با هدف آشنایی پژوهشگرانآبان ماه24لغایت 23تاریخدر» مقاله به صورت پوستر و شفاهیارائه«کارگاه 
چگونگی تعامل با سایر شرکت کنندگان در و همچنین ه پوستر و سخنرانی شفاهینحوه شرکت در کنفرانس و ارائ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با حضور بیش از سالن کنفرانسدرعلیرضا معماريتوسط دکتر کنفرانس
.گردیدبرگزار واحد و دانشجویان نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 25
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ارائه مقاله به صورت پوستر و شفاهیبرگزاري کارگاه 

"مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی "برگزاري کارگاه 

ساختار و محتویات مقاالت اهمیت،با هدف 22/09/96تاریخ در» نویسی به زبان فارسی و انگلیسیمقاله «کارگاه 
سالن درتوسط دکتر علیرضا معماري همچنین فرایند چاپ مقاله در ژورنال هاي معتبرو تخصصی-علمی

نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و 25دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با حضور بیش از کنفرانس
.گردیدبرگزار واحد و دانشجویان نخبگان 

مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسیبرگزاري کارگاه 
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cvنحوه نگارش رزومه و برگزاري کارگاه

توسط دکتر نحوه نگارش رزومه با با هدف آشنایی پژوهشگران08/09/96تاریخ در» CVنحوه نگارش رزومه و «کارگاه 
نفر از اعضاي باشگاه 20دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با حضور بیش از سالن کنفرانسدرعلیرضا معماري

.گردیدبرگزار و دانشجویان واحد پژوهشگران جوان و نخبگان 

CVنحوه نگارش رزومه و برگزاري کارگاه

"معماريمردم شناسی "برگزاري کارگاه

بررسی تأثیرات با مفاهیم معماري بومی و با هدف آشنایی پژوهشگران10/08/96تاریخ در» مردم شناسی معماري«کارگاه 
و همچنین آشنایی با جریان هاي غالب معماري معاصر در جریان خلق فضاي خانه روستایی مفاهیم اکولوژي هاي سه گانه 

نفر از اعضاي باشگاه 20با حضور بیش از دانشکده فنی و مهندسی واحدسالن کنفرانسدرسبحان آهنیتوسط دکتر جهان 
.گردیدبرگزار و دانشجویان واحد پژوهشگران جوان و نخبگان 

مردم شناسی معماريبرگزاري کارگاه
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کتابخانه مرکزي

فعالیت کتابخانه مرکزيردیف
.اشتراك فصلنامه مطالعات بین المللی به مدت یکسال1
.  ثبت و آماده سازي دفتري و نرم افزاري کتب اهدایی و مجالت ارسالی و پایان نامه دانشجویی2
دوربین مدار بسته،رنگ آمیزي (سالن مطالعه کتابخانه مرکزي واحدپیگیریهاي مربوط به تجهیز 3

...).دیوارها، نصب کامپیوترها و
و پیگیري با شرکت برطرف نمودن مشکل سوییچ نرم افزار سیمرغ و ارسال آن به دفتر مرکزي4

.جهت پشتیبانی سیستم مربوط به کتابخانهنوسا
.اعالم وصول چهار عدد از مجالت علمی و پژوهشی به منابع ارسالی5
ال فیشهاي واریزي مربوط به جریمه دیرکرد کتب از فارغ التحصیالن به معاونت اداري و مالی ارس6

.عدد10به تعداد 
.96شرکت در کنگره متخصصان علوم ارتباطات در آبان ماه 7
.96برگزاري مراسم هفته کتاب در آبان ماه 8
همزمان با مراسم گرامیداشت هفته بازگشایی و افتتاح سالن مطالعه کتابخانه مرکزي واحد 9

.96پژوهش و فناوري در آذرماه 
.اطالع رسانی درخصوص مجالت ارسالی از پایگاه استنادي جهان اسالم  به دانشکده هاي واحد10
نفر100تکریم  ارباب رجوع به صورت روزانه 11
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)96آبان ماه ( مصور هفته کتاب گزارش

برگزاري مسابقه کتاب و کتابخوانیمتخصصان علوم ارتباطاتشرکت در کنگره 

کتابو بررسیجلسه نقدبرگزاري نمایشگاه کتاب



۲۵نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد
اختالالت رفتاريو

دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر

اهم فعالیتردیف
مالردبرگزاري کارگاه آموزشی ورزش و اعتیاد براي مربیان، باشگاه داران و ورزشکاران شهرستان 1

.96ماهمهردر 
به DSTو عملکرد مغز معتادین تحت درمان با روشساختارمقایسهارسال فرم اولیه طرح 2

. ایراننقشه برداري مغزآزمایشگاه ملی 
شرکت در جلسه توجیهی سازمان مرکزي دانشگاه جهت تصویب رشته ورزش و فعالیت بدنی 3

.مناسب در درمان آسیب دیدگان اجتماعی با تأکید بر سوء مصرف مواد
اختالالت رفتاريبرگزاري نمایشگاه تخصصی درخصوص توانمندیهاي مرکز سوء مصرف مواد و 4

)96آذرماه ( مقارن با هفته پژوهش و فناوري در واحد اسالمشهر
مرکز تحقیقاتی سوء مصرف مواد و اختالالت رفتاري با بین قرارداد اجراي طرح پژوهشی مشترك 5

.شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر
مرکز تحقیقات در سایت واحدراه اندازي تارنماي6



۲۶نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

اهم فعالیتردیف
اتمام طرح قرارداد برون دانشگاهی مرکز  با  شرکت مهندسی مهرگان سازه ارشک1
مربوط به Hydraulic Structureبا عنوان  ISCپذیرش یک مقاله در مجله علمی و پژوهشی و 2

.دانشگاه شهید چمران اهواز
با شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهرانهمکاريانعقاد تفاهم نامه 3
حمایت مادي و معنوي  شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران در قالب تفاهم نامه از 4

راهنماي کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب که تحتمقطع پایان نامه دو نفر از دانشجویان 
.حال انجام می باشدقیقات علوم زیست محیطی در اساتید فعال در مرکز تح



۲۷نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

مرکز تحقیقات کشت هاي تلفیقی

اهم فعالیتردیف
سازمان مرکزي به صدور مجوز آبیاري تحت فشار زمین فیروز بهرام جهتارائه طرح توجیهی 1

.اسالمیدانشگاه آزاد
.زمین فیروز بهرامآبتأمین پیگیري مکاتبات قبلی با اداره جهاد کشاورزي اسالمشهر درخصوص 2
.جهت چاپمرکز تحقیقات به دفتر نشریات علمیبه ناممقاله علمی و پژوهشی3ارسال 3
.درخصوص دیوارکشی زمین فیروز بهرام 18پیگیري مکاتبات قبلی با شهرداري منطقه 4
.مرکز تحقیقات در سایت واحدراه اندازي تارنماي5

اهم فعالیتردیف
96آذرو آباندر انیدانش بنياستقرار شرکتهاتهیمرکز رشد و کميجلسه شوراچهاريبرگزار1
استقرار واحد فناور پویا گستر آسمان با زمینه فعالیت طراحی و ساخت تجهیزات و شبیه 2

سازهاي شهربازي در مرکز رشد واحد
فعالیت تولید داروهاي گیاهی استقرار واحد فناور دارو سازي بزرگمهر پیر حکیم با زمینه3

ارگانیک در مرکز رشد واحد



۲۸نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

فناوريهفته پژوهش وبرنامه هاي مصورگزارش 
واحد اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی 

1396آذرماه 

1396شعار روزهاي هفته پژوهش و فناوري در سال 

عنوانتاریخایام هفته
مدرسهپژوهش، فناوري، دانش آموز و 21/09/96سه شنبه

پژوهش، فناوري و صنعت22/09/96چهارشنبه
پژوهش، فناوري، ایده وخالقیت23/09/96پنج شنبه

پژوهش، فناوري، اقتصاد مقاومتی24/09/96جمعه
پژوهش، فناوري و سرمایه ملی25/09/96شنبه

پژوهش، فناوري، مهارت و کارآفرینی26/09/96یک شنبه
فناوري، حوزه و دانشگاهپژوهش، 27/09/96دوشنبه



۲۹نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

19( نمایشگاه تخصصی توانمندیهاي مرکز سوء مصرف مواد و اختالالت رفتاري
)آذر21لغایت 

معاون محترم پژوهش حضور نمایشگاه تخصصی  با نمایشگاه تخصصی  با حضور ریاست محترم 

غرفه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر   )    60کنگره (غرفه جمعیت احیاي انسانی



۳۰نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

غرفه پلیس مبارزه با مواد مخدر )     MMT( غرفه درمان  نگهدارنده  با متادون   

نمونه گیري تست ایدزمشاوره وغرفه ایستگاه سالمت



۳۱نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

)     NA( غرفه انجمن معتادان گمنام   برگزاري بازیهاي بومی و عشایري

مدیران حضور نشست تخصصی راهکارهاي تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان با 
)آذر 19( مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان اسالمشهر

نشست تخصصی راهکارهاي تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان



۳۲نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

آقاي علیرضا کریمی الریمی و جمعی از دانشجویان برگزاري دادگاه مجازي توسط 
)آذر 20(رشته حقوق 

مجازي گروه حقوقبرگزاري دادگاه



۳۳نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوري و تجلیل از پژوهشگران برتر در بخش اساتید و 
)آذر 21( دانشجویی 

دکتر احمدعلی فروغی ابريآقاي سخنرانی پژوهش و فناوريمراسم گرامیداشت هفته 

آقاي دکتر محمود رضا اسفندیارسخنرانی خانم دکتر معصومه سهرابیسخنرانی 



۳۴نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

تجلیل از پژوهشگران برتر   تجلیل از پژوهشگران برتر   

)برترعنوان مقاله( اساتید تجلیل از تجلیل از پژوهشگران برتر



۳۵نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

اعضاي تیم پهبادتجلیل از )برترعنوان مقاله( اساتید تجلیل از 

)برترعنوان پایان نامه ( دانشجویان تجلیل از اعضاي تیم سازه ماکارونیتجلیل از 



۳۶نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

)آذر 21( بازگشایی و افتتاح سالن مطالعه کتابخانه مرکزي واحد 

ابريتوسط آقاي دکتر فروغیسالن مطالعهافتتاح افتتاحیه  سالن مطالعه  با حضور ریاست محترم  و هیات همراه                         

سالن مطالعهسالن مطالعهنماي ورودي



۳۷نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

نشست تخصصی آشنایی دانشجویان با بازار کسب و کار صنعت ساختمان با حضور اعضاي 
)آذر 22( هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران

کسب و کار صنعت ساختمانآشنایی دانشجویان با بازار نشست تخصصی 



۳۸نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

)آذر22( واحددستاوردهاي دانشجویینمایشگاه

)پهباد ( هواپیماي بدون سرنشینپروژه و طرح هاي دانشجویان معماري

اندستگاه حمل بیمار



۳۹نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

21(هفته پژوهش و فناوري برگزار شدهسخنرانیها و کارگاههايمصورگزارش ازبخشی
)آذر 27لغایت 

کامران گنجیسخنرانی دکتر سخنرانی دکتر ناصر صبحی قراملکی

سخنرانی دکتر فروغ جعفريسهالنیسخنرانی آقاي



۴۰نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

سخنرانی دکتر مجتبی کبیریانکارگاه دکتر آفرین بهرامی

دکتر رزیتا ذبیحیکارگاه کارگاه خانم رویا فرج الهی



۴۱نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

سخنرانی دکتر علی اکبر خادمسخنرانی خانم زهره افشارمند

مهدي فالحسخنرانی دکتر سخنرانی دکتر همایون احمد پناهی



۴۲نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

احسان ارجمند حقیقیدکتر سخنرانی کارگاه دکتر یداله طالشی

محمد عباديآقاي سخنرانی مجتبی کبیریانکارگاه دکتر 



۴۳نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

توسط کید بر مسئله کالن شهري تهرانیل وضعیت شهرنشینی در ایران با تأمیزگرد پژوهشی تحل
)آذر26( اساتید گروه جغرافیا 

تحلیل وضعیت شهرنشینی در ایرانمیزگرد 



۴۴نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

)آذر 29( نشست تخصصی بررسی علل خودکشی و خودسوزي در جامعه 

در جامعهنشست تخصصی بررسی علل خودکشی و خودسوزي



۴۵نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا



۴۶نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا


