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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 با سالم 

 

بار دیگر روح یادگیری و آموزش با نواخته شدن 

زنگ مدارس و آغاز سال تحصیلي در کالبد دانشگاه 

نمودن مسیر فعالیتهای نیز دمیده شده و اهتمام طي 

پژوهشي را در همکاران حوزه معاونت پژوهش و 

فناوری افزود تا بیش از پیش در تسهیل و استقبال 

از ایده های پژوهشي و تحقیقاتي اعضاء هیات علمي 

دانشجویان و همه همکاران گام های بلندی  و

ای از عملکرد سه مجموعه حاضر خالصه  .دنبردار

رماه حوزه معاونت پژوهش و ماهه مهر، آبان و آذ

 بیش از پیشفناوری است. امید است با مشارکت 

 دانشجویان، همکاران و هیات علميمحترم اعضای 

و تحقیقاتي بستر فعالیتهای پژوهشي  عزیز،

نسبت به  بیشتری هایشاهد موفقیت گسترش یافته و

پایاني این  بخشقابل ذکر است باشیم.  گذشته

هفته پژوهش  فعالیت هایمصور  به گزارشخبرنامه 

امید است  اختصاص یافته است. 97سال و فناوری 

واقع  اهل نظر دانش و  ره پویان بهره برداریمورد 

 گردد.

                                                                                                                                                                                ي                                                                                                                            دکتر معصومه سهراب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه آزاد اسالمي  واحد اسالمشهر

     

                      

             

 معصومه سهرابي دکتر   تهیه و تدوین:  

 دکتر مجتبي کبیریان   سایر همکاران: 

 علي عالمیانمهندس           :  ویراستار

 
 لینک دانلود نسخه الکترونیکي:

http://research.iiau.ac.ir 
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 و جامعه صنعتدفتر توسعه فناوری وارتباط با            

 

 

 
 

 

 
  ارتباط با صنعت توسعه فناوری وفعالیت دفتر ردیف

 ، چهاردانگه و ناحیه یک بهارستان.تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر تمدید 1

نمایشگاه دائمي شرکت در نخستین جشنواره علمي مواد و انرژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در  2

 .اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمي

 جلسه شورای مرکز رشد و کمیته استقرار شرکت های دانش بنیان. 2برگزاری  3

 .97در آبان و آذرماه  مورد سخنراني توسط اساتید هیات علمي و مدعو 30برگزاری  4

 سي شخصیت در رمان فارسي.جامعه شناسي غزل فارسي و جامعه شنابرگزاری نشست تخصصي  5

 .و خط و خط نگاره برنامه ریزی درسي جامعه محوربرگزاری نشست تخصصي  6

 جهت برگزاری همایش ملي فضای جغرافیایي، رویکردآمایشي و مدیریت محیط.ISCپیگیری درخواست مجوز  7

علمي واحد و نمایندگان تخصصي قاچاق کاال و ارز با حضور اساتید هیات -برگزاری چهارمین نشست علمي 8

 دستگاههای اجرایي شهرستان اسالمشهر.

ارتقای رکورد تیم سازه ماکاروني واحد در مسابقات کشوری جشنواره ملي دریا مسیر کسب مقام اول و  9

 پیشرفت.

ي واحد به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالم 1397ارسال برنامه عملیاتي سه ماهه اول و دوم سال  10

 استان تهران.

 همکاری با موسسه ملي ایکوموس ایران درخصوص حمایت علمي واحد با موسسه. 11

نامه نگاری با دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران درخصوص تأسیس مراکز تحقیقاتي  12

 مهندسي پزشکي و توسعه منابع انساني.

 .97جغرافیایي، رویکرد آمایشي و مدیریت محیط در آذرماه برگزاری ششمین همایش ملي فضای  13

 .و مکانیک برپایي نمایشگاه دستاوردهای پژوهشي دانشجویان گروه معماری و مهندسي پزشکي 14

 مورد. 50روزانه بیش از  صدور معرفي نامه کارآموزی 15
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جنوب به میزبانی نخستین جشنواره علمی مواد و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 آذرماه( 14لغایت  13)  واحد علوم و تحقیقات

 
محصول خود در نخستین جشنواره  3مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با 

توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در  1397آذرماه  درانرژی و مواد که با رویکرد حل چالش ها 

دکتر ناصر حسینقلی ارباب  حضور یافت.،شدئمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی برگزار نمایشگاه دا

از حضور این مرکز با سه محصول این واحد دانشگاهی در گفتگوی خبری واحدهای فناور  مدیر مرکز رشد

 اینتوربین بادی عمود محور، نمک خوراکی کم سدیم رژیمی و چسب کامپوزیت با چقرمگی باال در 

تبدیل واحدهای دانشگاهی از  ،نمایشگاه هدف از برگزاریجشنواره با رویکرد حل چالش ها خبر داد و افزود: 

رآفرین و همچنین مرتبط با صنعت و برداشتن گامی مثبت پژوهشی به دانشگاه کا –یک دانشگاه صرفاً آموزشی

 .عنوان نموددر جهت فعالسازی این امر برای دستیابی به اهداف پیش رو 

 

 نخستین جشنواره علمی مواد و انرژی
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 نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کاال و ارز چهارمین

 

اقدامات فرهنگی  نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز با محوریت چهارمین

و جمعی از مسئولین  پژوهش و فناوری واحد تبرای کاهش مصرف کاالی قاچاق با حضور معاون

دکتر علیرضا میالنی رئیس اداره حراست و  و همچنینفرمانداری و بخشداری، افسران نیروی انتظامی 

این سالن کنفرانس حوزه ریاست در  1397 محترم گروه حقوق دانشکده علوم انسانی در آبان ماهمدیر 

  .واحد دانشگاهی برگزار شد

 

 
 قاچاق کاال و ارز  چهارمین نشست تخصصی مبارزه با
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  تیم سازه ماکارونی واحد در مسابقات کشوری جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفتکسب مقام اول 

 
ماکارونی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر در جشنواره کشوری سازه های ماکارونی دریا مسیر  تیم سازه

سازه در گرایش جکت های نفتی و گازی در دو  50با شرکت بیش از  1397پیشرفت که در دوم آبان ماه 

کسب مقام قهرمانی عالوه بر  بخش دانشجویی و دانش آموزی در باغ موزه دفاع مقدس شهر تهران برگزار شد

 .توانست رکورد جدیدی در این گرایش ثبت کرده و در صدر جدول  رکورد کشوری بایستد

 

 

 

 

 
 

 آذر ( 20نشست تخصصی خط و خط نگاره ) 

 

 

 

 

 

 

 
 نشست تخصصی خط و خط نگاره
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 اداره تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها

 

 

 

 

 

 

 تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههالیست فعالیت های صورت گرفته توسط اداره  ردیف

به مبلغ1396ارسال مدارک تجهیزات خریداری شده از نمایشگاه ساخت ایران مربوط به سال  1  

  .ریال 750/494/344/3/- 

 ارسال اطالعات اطلس جامع آزمایشگاههای واحد به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران. 2

 در واحد. HPLC سازمان مرکزی دانشگاه جهت برگزاری دوره های آموزشی آزمایشگاهیاخذ مجوز از  3

کارگاههای واحد اخذ مجوز خرید دستگاهها و کاالهای مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها و 4  

 ریال و هزینه ساهای واحد به مبلغ  000/800/99/-مشخص نمودن درآمد ساهای واحد به مبلغ  5

 ریال جهت ارائه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی. 000/000/46/-

تن از کارشناسان مجتمع پروفسور حسابی به سازمان مرکزی دانشگاه جهت شرکت در دوره استاندارد  5اعزام  6

 (17.25سازی آزمایشگاهها) 

 انجام عملیات عمرانی جداسازی آزمایشگاه مکانیک خاک وکارگاه نقشه برداری. 7

جوشکاری، نامه نگاری درخصوص تعمیر دستگاههای آزمایشگاه زیست شناسی تحقیقاتی، ماشینهای الکتریکی،  8

 ح.شیمی و مقاومت مصال

جلد کتابچه آزمایشگاهها و کارگاههای مجتمع  50نامه نگاری با سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی جهت چاپ  9

 پروفسور حسابی. 

 دانش آموزان مدارس متوسطه اسالمشهر از کارگاهها و آزمایشگاههای مجتمع پروفسور نفر از 80بازدید تعداد  10

 حسابی. 

نامه نگاری با معاونت اداری ومالی واحد جهت حمایت مالی پایان نامه آقای حسین فالح دانش آموخته رشته  11

 ریال از بودجه پژوهشی. 000/000/30/-کارشناسی ارشد مکانیک به مبلغ 
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 تحصیالت تکمیلیدفتر 

 

 تعداد کد اخذشده دانشجویان تعداد دفاع دانشجویان دانشکده

 67 6 علوم تربیتي و روانشناسي

 74 13 مدیریت و حسابداری

 24 2 تربیت بدني و علوم ورزشي

 81 31 فني  و مهندسي

 52 6 علوم انساني

 20 4 علوم پایه

در راستای تسهیل فرایند پژوهشي امور  "سامانه پژوهشیار "برگزاری کارگاه آموزشي

 پایان نامه های تحصیالت تکمیلي

 

 314      برای دانشجویان ارشد پایان نامه مورد اخذ کد 
 62                                    دانشجویان کارشناسي ارشدپایان نامه  مورد دفاع 
  149         کارشناسي ارشد) فرم ب (اطالعات پایان نامه های مورد ثبت فرم  

   8            جهت راهنمایي ومشاوره پایان نامه ها برای اساتید  مورد اخذ کد 
 13              چاپ در مجالت(مقاالت مستخرج از پایان نامه های دانشجویيمورد ( 
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 مقاالت مستخرج از پایان نامه های دانشجویی

 مقالهعنوان  نام رشته نام دانشجو دانشکده ردیف

 -برق سحر فرخزاده فني ومهندسي 1

 الکترونیک

تحلیل و شبیه سازی مشخصه های ایستا و پویای یک 

 لیزر آبشاری کوانتومي با کاواک بیروني

سمیه ایمانعلي  فني ومهندسي 2

 زاده

شناسایي گره های مخرب در الگوریتم مسیریابي  کامپیوتر

 VANETفرابخش با استفاده از قدرت سیگنال در 

حفظ حریم خصوصي داده  افزایش سطح محرمانگي و کامپیوتر سمیه لطفي فني ومهندسي 3

 در رایانش ابری با استفاده از پروتکل پازل مشتری.

حسن خالقي  فني ومهندسي 4

 جونیان

افزایش دقت در شناسایي و تشخیص بات نت ها با  کامپیوتر

 SVMو  KNNاستفاده از ترکیب الگوریتم های 

محمدحسین  ومهندسيفني  5

 وریغر

 -برق

 الکترونیک

کاهش پیچیدگي با حفظ دقت در الگوریتم زاویه یابي 

 یک سیستم راداری

محمدحسین  فني ومهندسي 6

 وریغر

 -برق

 الکترونیک

آنالیز و شبیه سازی یک مدل تأثیرگذار در کیفیت 

سیگنال های دریافتي از ایستگاه های رادیویي ثابت و 

پیشنهادی در جهت بهینه سازی و بهبود ارایه روش 

 کیفیت آنها.

بهبود ارسال و دریافت پیام ها در شبکه های خودرویي  کامپیوتر احسان عزیزی فني ومهندسي 7

VANET .با استفاده از الگوریتم خوشه بندی 

مدیریت  8

 وحسابداری

بر اساس افشای سرمایه فکری و اداره امور شرکت ها  مدیریت مالي فرحناز پیری

 یک آزمون تجربي

علوم تربیتي و  9

 روانشناسي

زهرا بهاری 

 اوغول بیک

مقایسه روشهای آموزش سنتي و پژوهشي در یادگیری  علوم تربیتي

مهارتهای اجتماعي کودکان پیش دبستاني شهرستان 

 بهارستان

علوم تربیتي و  10

 روانشناسي

بهاره 

 محمدجعفر

مادران با فرسودگي  وسواسيرابطه کمال گرایي و افکار  روانشناسي

موزان دختر مقطع دوم دبیرستان تحصیلي دانش آ

 تهران.  1طقه من

 Evaluation of serum visfatin level in subjects زیست شناسي مهرداد پاپي علوم پایه 11

and its relationship with Insulin and Body 

Mass Index in Persons Referred to Military 

Hospital in Tehran 
ژن آدیپونکتین با  rs2241766ارتباط پلی مورفیسم  زیست شناسي سمانه ربیعي علوم پایه 12

 بیماری کبد چرب غیر الکلی در یک جمعیت ایرانی

ژن آدیپونکتین با  rs17300539ارتباط پلی مورفیسم  زیست شناسي فهیمه رضایي علوم پایه 13

 بیماری کبد چرب غیر الکلی در یک جمعیت ایرانی
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  امور  در راستای تسهیل فرایند پژوهشی "سامانه پژوهشیار "برگزاری کارگاه آموزشی

 پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
 

وری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارگاه آموزشی سامانه پژوهشیار به همت معاونت پژوهش و فنا

نفر از روسای  50ساره رضوی فرد کارشناس پشتیبانی سامانه پژوهشیار ویژه توسط  اسالمشهر

ششم در دانشکده ها و ادارات پژوهش، مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان پژوهش دانشکده ها 

دکتر  انسانی واحد اسالمشهر برگزار شد.در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم  1397آذرماه 

تسهیل فرایند پژوهشی در روند را کارگاه برگزاری هدف از سهرابی معاون پژوهش و فناوری معصومه 

زال های دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فرایندهای پژوهشی از ابتدای پایان نامه تا مراحل وثبت پروپ

به گونه ای که کاربران قادر خواهند بود تمامی مراحل نیازهای پژوهشی خود را با  دانستانتهای آن 

 مراجعه به این سامانه مرتفع کنند.

 
 

 "پژوهشیار  سامانه "کارگاه آموزشی
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 دفتر انتشارات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 انتشارات علمی

 تعداد نوع فعالیت ردیف

 جلسه2 برگزاری شورای انتشارات علمي  1

 عنوان 2 آثار جهت اخذ فیپا و شابکارسال  2

 نوبت 4 برگزاری جلسات نقد و بررسي کتاب 3

 عنوان 2 ارسال آثار جهت عقد قرارداد 4

 عنوان 2 مجددارسال آثار جهت چاپ  5

 عنوان 3  جهت چاپجدید ارسال آثار  6

 عنوان 1 چاپ کتاب  7

 عنوان 6 ارسال آثار جهت داوری  8

9 
هر عنوان کتب چاپ شده واحد به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه ارسال یک جلد از 

 جامع کتاب دانشگاه آزاد اسالمي. آزاد اسالمي جهت موزه
- 

 - جلد از هر عنوان کتاب چاپ شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران. 5ارسال  10

11 
دانشجو به مرکز پایان نامه کارشناسي ارشد  CDعنوان کتاب و یک حلقه  4ارسال 

 دانشجویي امام خمیني)ره( و انقالب اسالمي. -فرهنگي
- 

 مورد 3 .ادبیات فارسي و حقوق پایان نامه توسط گروه های آموزشيکتاب و  ادبيبرگزاری نقد  12

 ها فصلنامه

 فصلنامه ها -فعالیت دفتر انتشارات علمي ردیف

 (.97) آبان  18شماره چاپ فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درماني  1

 پیگیری جهت اخذ اسکوپوس و نمایه سازی فصلنامه های واحد از دانشکده ها. 2

3 
جهت چاپ به سازمان چاپ و انتشارات  19و روان درماني شماره ارسال فصلنامه آموزش، مشاوره 

  دانشگاه آزاد اسالمي.
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 آذر ( 20)  و پایان نامه نقد ادبی کتاببرگزاری گزارش مصور از 

 

 

  

 

 

 

 

 
 کتاب  انصاف در سیستم قضایی ایران و مصر                        تطبیق آن با مبانی حقوق ی ونامه جهاد ابتدایپایان     

 

 

 

 

 

 

 

  
 کتاب  زمینه های تطبیقی در حماسه های بزرگ جهان
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 دفتر طرحهای پژوهشی

 

 

 

 تعداد                                                    های پژوهشيآمار طرح                                   

 یید شدهأطرح های ت  طرح   7                  

 طرح های خاتمه یافته  طرح   1                 

 برگزاری جلسات شورای پژوهشي جلسه   6                  

 آغاز به کار طرح پژوهشي مورد    2                 

 

 
ف

دی
ر

 

 مجری طرح آغاز به کار عنوان طرح پژوهشي

1 
 ای های شبکه ه های ایران با استفاده از داد بررسي خشکسالي

 
 آزاده اربابي سبزواری

2 
و  IDO-1های  بر بیان ژن IFN-betaو  بیسلکوکساثرات  توام بررسي

COX-2 های در کورپوس کوالزوم موشC57bl/6 شده توسط  دمیلینه

 کوپریزون

 صبا طاهری
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  چکیده طرح                                           مجری طرح          یید شدهتأ طرح های پژوهشي عناوین

 و حفاظت, شهری توسعه در کالبدی فشردگي افزایش

 کاهش, پیراموني منطقه و شهر در طبیعي های نظام احیای

 بهبود, منطقه و شهر در آلودگي تولید و منابع مصرف

 اقتصاد تقویت و پایندگي, بشری اجتماعات پذیری زیست

 مجموعه تا شود اعمال بایستي اداری نظام اصالح و شهری

 به شود و هدایت پایداری سمت به منطقه پیرامون شهری

           تلقي شهری شناسي زمین در ضرورت یک عنوان

 زیست توان ارزیابي مطالعه به تصمیم رو این از. گردد مي

 .شد گرفته منطقه محیطي

 ناصر عبادتي 
 

جنوب  يطیمح ستیتوان ز يابیارز

 غرب استان تهران

 سنت با لوگو و آرم طراحي رابطه پژوهشي طرح این در

 مورد فرهنگي هویت از بخشي عنوان به ایراني، تصویری

 حدود مطالعاتي دامنه عنوان به. است گرفته قرار بررسي

 تصویری سنت آنها طراحي در نوعي به که لوگو و آرم 300

 بررسي و بندی طبقه آوری، جمع است شده گرفته نظر در

 جانوری، انساني، نقوش در  فرهنگي ارجاعات بازتاب.گردید

 و آرم طراحي در آنها حضور چگونگي و هندسي و گیاهي

 .مي باشد هدف اصلي این طرح لوگو

 مریم الری 

 
 

  لوگو و آرم طراحي در ایراني هویت

 برنامه تدوین و طراحي طرح، این اجرای از هدف

 واحد آزاد  دانشگاه دانشجویي ورزش استراتژیک

 راهبردی ریزی برنامه از استفاده با .باشد مي اسالمشهر

 توان مي ریزی، برنامه فرایند بطن در موجود برمزایای عالوه

  دانشگاه های مسئولیت کارآمدتر و تر اثربخش انجام به

 تر اصولي توسعه و رشد نتیجه  در و اسالمشهر واحد آزاد

 .نمود شایاني کمک دانشگاهي ورزش

 فریده هادویسیده 
 

 استراتژیک برنامه تدوین و طراحي

 واحد آزاد دانشگاه دانشجویي ورزش

  اسالمشهر

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه سایت اندازی راه طرح این

 بخش با فرهنگي تبادل جهت است عربي زبان به اسالمشهر

. المللي بین ارتباطات توسعه و جهان های دانشگاه عربي

 سایت وب طریق از دانشگاه این حضور اعالم و اندازی راه

 آزاد دانشگاه  ادبي و علمي سطح ارتقای زمینه اینترنتي

  حضور موجب و سازد مي فراهم را اسالمشهر واحد اسالمي

  دانشگاهي و علمي مجامع در دانشگاه این فرهنگي

 .گردد مي المللي بین

 صالح زماني جعفری
 

 اسالمي آزاد دانشگاه سایت اندازی راه

  عربي زبان به اسالمشهر واحد
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  چکیده طرح                                           مجری طرح          عناوین طرح های پژوهشي تأیید شده

 های نمک و هیدروکلراید آنیلین مونومر ،طرح این در

        محلول در مختلف وزنهای درصد با سولفور و زینک

 قالبهای در ها محلول این سپس ،شده حل الکل وینیل پلي

 آبي بخش هفته 1 تقریبا مدت بعداز و شده ریخته مخصوص

 1/0 ضخامت با هایي فیلم نهایت در. میشود بخار محلول

 معرض در ها فیلم این انتها در. یدآ مي بدست متر میلي

 قرار يمکیلوگر 50 تا 10 از مختلف های دوز با گاما تابش

 آنالیز مورد مختلف تجهیزات توسط ها فیلم. میگیرند

 .گرفت خواهند قرار نوری و حرارتي لکتریکي،ا

آفرین بهرامي  

 شبستری
 

 و حرارتي الکتریکي، خواص بررسي

 وینیل پلي کامپوزیت نانو نوری

 سنتز روی سولفید/ آنیلین پلي/الکل

 گاما اشعه تابش توسط شده
 

 بیان راهکارهای اساس بر که است این بر سعي طرح این در

 بحث در مطرح های شاخص گرفتن نظر در همچنین و شده

 هم با تنگاتنگي ارتباط که کشاورزی و روستایي توسعه

 توسعه مدیریت الگوهای و ها شاخص مقایسه و دارند

 اثرگذاری خاص بطور و مقوله دو این ارتباط روستایي،

 را تنگناها این روستایي، توسعه بر متولي نهادهای متقابل

 توسعه شرایط بهبود برای را مدلي یا الگو و کرده طرف بر

 .داد ارائه اسالمشهر شهرستان در روستایي

 سحر ده یوری 

 
 

 شاخص های اعتبارسنجي و تدوین

 خدمات بندی رتبه) روستایي توسعه

 روستاهای اجتماعي –اقتصادی

 آن ساماندهي و اسالمشهر شهرستان

 (اسکالوگرام مدل از استفاده با

 

 پي در آثار از موردی خوانش ضمن طرح این اصلي هدف

 فلسفه حوزه در اساسي سوال یک به گویي پاسخ و طرح

 یابد؛ مي معنا چارچوبش درون هنری اثر آیا اینکه است. هنر

 طور به و شود مي متمایز کجا از هنری اثر بیرون و درون

،  است پذیر تعریف خودش مرزهای درون در هنر آیا کلي

 چند روی بر عملي نقد و کاربردی صورت به تحلیل این که

 .شود مي تفسیر نقاشي و پوستر اثر

 فیروزه شیباني
 

 در( پاررگون)ناپذیر تصمیم مرزهای

 آثار از هایي نمونه بر واساز نقد نقاشي

  ایران معاصر تجسمي
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 دفتر مقاالت و همایش های بین المللی

 

 

 

 

 
 دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان ژورنال عنوان مقاله گروه آموزشي رتبه مجله

پژوهشی  –علمی  نصراله مقصودی

 وزارت علوم

درآمدی بر اشتغال در بخش های عمده  مدیریت مالي

ستانده بخشی  -استانتهران بر اساس داده  

 اقتصاد و مدیریت شهری

 تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشکده 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان ژورنال عنوان مقاله گروه آموزشي رتبه مجله

پژوهشی  –علمی یاسر کاظم زاده

وزارت بهداشت 

 ISCو 

تأثیر هشت هفته مصرف دمنوش آویشن و  تربت بدني

تمرین شنا بر برخی فاکتورهای عفونی در 

 ساله 10-13شناگران دختر 

فیزیولوژی ورزش و فعالیت 

 بدنی

الله بهبودی 

 تبریزی

پژوهشی  –علمی

 وزارت بهداشت

 Modulatory effect of aerobic تربت بدني

training on some inflammatory 

profile indicators 

in obese females 

 مجله پزشکی هرمزگان

 علوم انسانیدانشکده 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان ژورنال عنوان مقاله گروه آموزشي رتبه مجله

علي 

 آسمندجونقاني

پژوهشی –علمی   

 دانشگاه آزاد

ادی دوره باستان با تأکید بر اندیشه انتق ادبیات فارسي

 شاهنامه فردوسی

نقد ادبی و پژوهش های 

 سبک شناسی
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 فنی و مهندسیدانشکده 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان ژورنال عنوان مقاله گروه آموزشي رتبه مجله

پژوهشی –علمی مریم حق بین  
ISC        

تأثیر توام آهک و رطوبت بر تورم و مقاومت  عمران

 برشی خاک رس منطقه ورامین

 اساس

 ISI (w.o.s) سمیه فتوحی
 

 -برق

 الکترونیک

Adsorption of ozone gas molecule 

on armchair phosphorene 

nanoribbons with different edge 

passivation types 

 

Physical E: Low-

dimensional Systems 

and Nanostructures 

حسین رضا 

 یوسف وند

پژوهشی  –علمی

وزارت بهداشت 

 ISCو 

 -برق

 الکترونیک

مشخصه های ایستا و پویای تحلیل تطبیقی 

لیزرهای نقطه کوانتومی و لیزرهای کوانتومی 

 آبشاری با استفاده از الگوی معادالت آهنگ

 پژوهش سیستم های 

 پس لرزه ای

 حسین زاهدی

 اکبر علیپور

پژوهشی  –علمی

وزارت بهداشت 

 ISCو 

کالت آهن و منگنز تأثیر محلول پاشی نانو کشاورزی

عملکرد روی عملکرد و اجزای 

تحت شرایط  (Hordeum vulgare Lجو)

 تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد

تنش های محیطی در علوم 

 زراعی

 حمید گهرنژاد

 صابر معظمی

پژوهشی  –علمی 

 وزارت علوم

رواناب با -شبیه سازی هیدرولوژیکی بارش عمران

استفاده از الگوریتم های بارش ماهواره ای 

سد وشمگیر، اصالح شده، مطالعه موردی: 

 گلستان

 تحقیقات منابع آب ایران

 حمید گهر نژاد

 صابر معظمی

پژوهشی  –علمی 

 وزارت علوم

  GPMبررسی داده های بارش ماهواره های عمران

در مقیاس های روزانه ، ماهیانه  TRMMو 

 و فصلی در شهر تهران

 ایران GISسنجش از دور و 

 حمید گهر نژاد

 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی

پهنه بندی مناطق در معرض پیشروی سطح  عمران

آب دریا در اثر تغییر اقلیم )مطالعه موردی: 

 بندرشهید رجایی(

کاربرد سیستم اطالعات 

جغرافیایی و سنجش از دور 

 در برنامه ریزی

 حمید گهر نژاد

محمود ذاکری 

 نیری

ISI(WOS) 

Scopus 
 Regression Modelling of Quality عمران

Based on Metrological 

Parameters And Satellite Data 

Journal of 

Elementology 

 

 

 

 



 
  

 17                                                                                                                                   نشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهردا

 علوم پایهدانشکده 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان ژورنال عنوان مقاله گروه آموزشي رتبه مجله

منصوره پشنگ 

 پور

ISI (w.o.s) 
 

 Adsorption of ozone gas molecule فیزیک
on armchair phosphorene 

nanoribbons with different edge 
passivation types 

 

Physical E: Low-

dimensional Systems 

and Nanostructures 

معصومه نژاد 

 علی

پژوهشی  –علمی 

 وزارت علوم

زیست 

 شناسي

Evaluation of serum visfatin level 

in subjects and its relationship 

with Insulin and Body Mass 

Index in Persons Referred to 

Military Hospital in Tehran 

فصلنامه علمی پژوهشی طب 

 انتظامی

معصومه نژاد 

 علی

پژوهشی  –علمی 

وزارت بهداشت 

  ISCو 

زیست 

 شناسي

ژن  rs2241766ارتباط پلی مورفیسم 

آدیپونکتین با بیماری کبد چرب غیر الکلی در 

 یک جمعیت ایرانی

 ارمغان دانش

معصومه نژاد 

 علی

پژوهشی  –علمی 

 وزارت بهداشت

زیست 

 شناسي

ژن  rs17300539ارتباط پلی مورفیسم 

آدیپونکتین با بیماری کبد چرب غیر الکلی در 

 یک جمعیت ایرانی

 فیض

 ISI (w.o.s) مژگان حسینی
Scopus 

زیست 

 شناسي

Synthesis and characterization of 

Sb2S3-CeO2/chitosan-starch as a 

heterojunction catalyst for photo-

degradation of toxic herbicide 

compound: Optical, photo-

reusable, antibacterial and 

antifungal performances 

International Journal 

of Biological 

Macromolecules 

 

 تعداد     هاآمار دفتر مقاالت و همایش                                  

 پژوهشي وزارتین -مقاله علمي                               11

 ISI(W.O.S)  مقاله                                                        3

 دانشگاه آزاد اسالمي مقاله              2

 دهي فعالیت های پژوهشي اساتید هیأت علميسنجي و امتیازاعتبار  50

 شرکت در همایش داخليپرداخت هزینه  1

 بررسي پرونده ارتقاء اساتید هیأت علمي به مرتبه دانشیاری             3

 پروپوزال های دانشجویان مقطع دکتری تخصصي 9
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 پروپوزال های دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

 استاد مشاور استاد راهنما رشته/ورودی نام و نام خانوادگي

 دکتر گیتی برزین 93-زیست شناسی  فرناز ساحری

 دکتر لیال پیشکار

 دکتر مسعود مشهدی اکبربوجاری

 دکتر الله بابایی خو

 دکتر لیال پیشکار 93-زیست شناسی ضرغام زارع

 دکترعلیرضا ایرانبخش

 دکتر داریوش طالعی

 دکتر الله بابایی خو

 دکتر لیال پیشکار 93-زیست شناسی سارا بنی ابراهیم

 دکترعلیرضا ایرانبخش

 دکتر داریوش طالعی

 دکتر گیتی برزین

 دکتر گیتی برزین 94-زیست شناسی اعظم اسناوندی

 دکتر تانیا داوری مهابادی

 دکتر ملیحه انتظاری

 دکتر لیال پیشکار

 دکتر گیتی برزین 94-شناسی زیست ندا باغ عنایت

 دکترمجتبی جعفری نیا

 دکتر لیال پیشکار

 انتظاریدکتر ملیحه 

 دکتر لیال پیشکار 94-شناسی زیست طیبه السادات میرمعینی

 دکتردانیال کهریزی

 دکتر گیتی برزین

 دکتر ناصر کریمی

 دکتر گیتی برزین 94-شناسی زیست فرزانه یاسمنی ماسوله

 دکتر ملیحه انتظاری

 دکتر تانیا داوری مهابادی

 دکتر لیال پیشکار

 لیال پیشکاردکتر  94-شناسی زیست زینت محمدی

 دکتر زهره افتخاری

 دکتر گیتی برزین

 دکتر الله بابایی خو

 مجتبی ایزدی الله بهبودی 95-تربیت بدنی و علوم ورزشی معصومه یارمحمدی
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 واحد اسالمشهر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 

 

 

 

 

 فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تعداد

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانعضویت اعضاء  13

 تمدید اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1

 طرح های پژوهشي 1

 تشویقي مقاالت 10

 "و آشنایي با کتابخانه دیجیتال جستجو در اینترنت " برگزاری کارگاه  1

 "مقاله نویسي به زبان فارسي و انگلیسي  "برگزاری کارگاه  1

 "ارائه مقاله به صورت پوستر و شفاهي در کنفرانس  " کارگاه برگزاری 1

 "مهارتهای زندگي اجتماعي  " کارگاه برگزاری 1

 

 هنری دانشجویي -فعالیت انجمن های علمي تعداد

 پژوهشي -برگزاری کارگاه های  علمي

 "Mimics "برگزاری کارگاه  1

 "ANSYS "برگزاری کارگاه  1

 "آشنایي با بورس"برگزاری سمینار علمي  1

 "آشنایي با نرم افزار اسپایس"برگزاری کارگاه  1

 "متد و پسامتد در آموزش زبان انگلیسي"برگزاری کارگاه  1

 "یادگیری لغات زبان انگلیسي از طریق اصول علمي ریشه شناسي واژگان"برگزاری کارگاه  1

14 
) مقارن با هفته 97مدعو در آذرماه  پژوهشي توسط اساتید هیات علمي و -برگزاری کارگاه علمي

 .پژوهش و فناوری(
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 ( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانتشویقی مقاله ها ) 

 رتبه مجله نام مجله عنوان مقاله نام نویسندگان ردیف

بررسي عملکرد الگوهای مختلف بادبندها  محمدرضا شکرزاده 1

 ...در تقویت

 - نالیز سازه و زلزلهآ

 On the dynamic stability of جالئيمحمدحسین  2

viscoelastic graphene sheets 

Elesevier 

ISI WOS 

 Vibrational analysis of sandwich وحید طاحونه 3

sectorial plates with functionally 

graded sheets reinforced by 

aggregated carbon nanotube 

Journal of Sandwich 

Structures & 

Materials 

 

ISI WOS 

 

تابع تولید و بهره وری مصرف آب گیاه  علي عبدزادگوهری 4

بادام زمیني )رقم گیل ( در شرایط آبیاری 

 و افزودن کود نیتروژن

نشریه پژوهش آب در 

 کشاورزی

 

 علمي پژوهشي

 )وزارتین(

تحلیل و پایش توامان خشکسالي  محمود ذاکری نیری 5

هواشناسي و هیدرولوژیکي با بهره گیری 

کاپوال و ایجاد شاخص از توابع مفصل 

آبریز مطالعه موردی:حوضه   CDI ب مرک

 بختگان

 نشریه مدیریت 

 سامانه های  منابع آب

 

 

- 

 Vibration analysis of sandwich وحید طاحونه 6

sectorial plates considering FG 

wavy CNT-reinforced face 

sheets 

Steel and 

Composite 

Structures-Techno 

Press 

ISI WOS 

 Search for vector-like quarks in احمد محمد نژاد 7

a fermionic dark matter model 

with pseudoscalar: A resonance 

case 

Modern Physics 

Letters A 

ISI WOS 

مرتضي سقرجوقي  8

 فراهاني

Correlation between 

Histopathological Findings and 

Endoscopy in Esophageal 

Cance:Results in Khorramabad 

Iran West 

Bangladesh Journal 

of Medical Science 

Vol 

ISI 
Listed 

 Meiofauna and macrofauna مریم ضرغامي 9

community structure in relation 

with environmental factors at 

South of Caspian Sea 

Int. J. Hum. Capital 

Urban Manage 

ISC 
 

 A surfactant Directed مهناز عبدی 10

Microcrystalline 

Cellulose/polyaniline… 

molecules ISI WOS 
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 "  جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتال "برگزاری کارگاه 

آشنایي با مفاهیم نظری و با هدف  آبان ماه 28 و 21تاریخ  در« جستجو در اینترنت و آشنایي با کتابخانه دیجیتال »کارگاه 

 عملي جستجو در اینترنت جهت رفع نیازهای پژوهشي و تحقیقي و همچنین طریقه استفاده از بانک های اطالعاتي علمي

نفر از اعضای  30با حضور بیش از  آزاد اسالمي واحد اسالمشهر دانشگاه سالن کنفرانس در علیرضا معماریتوسط دکتر 

  گردید.برگزار واحد و دانشجویان  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتالبرگزاری کارگاه        

 

 " مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی "برگزاری کارگاه 
با ساختار و محتوا و با هدف آشنایي  پنجم و دوازدهم آذرماهتاریخ  در«  مقاله نویسي به زبان فارسي و انگلیسي »کارگاه 

دانشگاه آزاد اسالمي  سالن کنفرانس در علیرضا معماریتوسط دکتر فرایند نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسي و فارسي 

  گردید.برگزار و دانشجویان واحد  نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  30واحد اسالمشهر با حضور بیش از 

 

 
 مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسیبرگزاری کارگاه    
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 "ارا ئه مقاله به صورت پوستر و شفاهی   "برگزاری کارگاه 
چگونگي استفاده از هدف و با با هدف آشنایي  ماهآذر 26 و 19 تاریخ در«  ارائه مقاله به صورت پوستر و شفاهي»کارگاه 

، محتوای مقاالت و شرکت در کنفرانس فرایند شرکت در کنفرانس ، طریقه ی آشنایي با کنفرانس های معتبر ، ضوابط

 علیرضا معماریتوسط دکتر  پوسترهای ارائه شده جهت شرکت در کنفرانس ، تمهیدات مورد نیاز جهت شرکت در کنفرانس

نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و  30دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر با حضور بیش از  ن کنفرانسسال در

  گردید.برگزار و دانشجویان واحد  نخبگان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه مقاله به صورت پوستر و شفاهی برگزاری کارگاه      

 

 " مهارتهای زندگی اجتماعی "برگزاری کارگاه 
آشنایي با روش های پیشگیری نوین از ناهنجاریهای با هدف  ششم آذرماه تاریخ  در«  مهارتهای زندگي اجتماعي »کارگاه 

 مسعود حاجي رسوليتوسط دکتراجتماعي،آشنایي دانشجویان جوان با مهارتهای زندگي و سبک های فرزند پروری -رفتاری

نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و  40دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر با حضور بیش از  سالن کنفرانس در

  گردید.برگزار و دانشجویان واحد  نخبگان 

 
 مهارتهای زندگی اجتماعی برگزاری کارگاه 
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 کتابخانه مرکزی

 
 

 فعالیت کتابخانه مرکزی ردیف

 .اشتراک فصلنامه مطالعات بین المللي به مدت یکسال  1

و پایان نامه  عنوان( 20) و مجالت ارساليجلد(  300)ثبت و آماده سازی دفتری و نرم افزاری کتب اهدایي  2

 عنوان(. 458) دانشجویي

 عنوان کتاب التین در سیستم نرم افزار جامع سیمرغ و قفسه گرداني کتابهای التین. 787ثبت  3

از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و ارسال مجوز بودجه نهایي از  1396پیگیری مجوز خریدهای کتب سال  4

 سازمان به این واحد دانشگاهي. 

 .بازدید و تأیید سازمان آتش نشاني اسالمشهر از کتابخانه جهت استاندارد بودن سیستم اعالم حریق  5

دیرکرد کتب از فارغ التحصیالن به معاونت اداری و مالي به تعداد ارسال فیشهای واریزی مربوط به جریمه  6

 .عدد 58

تور کتابخانه جهت گروههای دانشکده ها در مقطع کارشناسي ارشد جهت جستجوی  4ارائه برگزاری  7

 پایگاه کتابخانه های دیجیتالي و ارائه مطالب مربوطه و تکمیل سواد اطالعاتي برای دانشجویان.

 های مربوط به موارد عمراني کتابخانه و سالن مطالعه )اطفاء حریق، سیستمهای کامپیوتری و ... (.پیگیری  8

 سیستم اطفاء حریق از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمي.پیگیری  9

 پیگیری نرم افزار دیجیتالي کتابخانه و خریداری آن 10

 سیر مراحل انجام آن.پیگیری ساخت ویترین شیشه ای جهت سالن مطالعه و  11

 پیگیری و تعویض لیبل های کتب دانشکده تربیت بدني و رفع مغایرت شماره ثبت های آنها. 12

 سیستم نرم افزار جامع سیمرغاتمام ثبت کتب جامانده در کتابخانه مجتمع پروفسور حسابي در  13

 نفر 150تکریم  ارباب رجوع به صورت روزانه  14
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 مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد        

 اختالالت رفتاری و       

 دانشگاه آزاداسالمي واحد اسالمشهر           

 

 اهم فعالیت ردیف

و همکراران مرکرز    60اعزام دو نفر از اعضاء کنگرره   ایجاد مرکز مشاوره و درمان اعتیاد الکل و دخانیات و 1

 پزشکي قانوني جهت آموزش های الزم برای مشاوره و درمان الکل و دخانیات.درماني سوء مصرف مواد به 

پیگیری مذاکرات و مکاتبات با شهرداری شهرستان اسالمشهر جهت دریافت مکان یا زمین مناسب بررای   2

 احداث ساختمان مرکز درمان معتادین.

 جهت تمدید حکم مرکز.ارسال عملکرد ساالنه مرکز تحقیقاتي به سازمان مرکزی دانشگاه  3

واحد  برگزاری نمایشگاه تخصصي درخصوص توانمندیهای مرکز سوء مصرف مواد و اختالالت رفتاری 4

 ( 97ماه آبان ) در پیشگیری از ایدز و اعتیاد اسالمشهر

بررسي میزان ماندگاری در ترک و تعیین وضعیت "تکمیل و ارسال گزارش نهایي طرح پژوهشي با عنوان  5

کیفیت زندگي، سالمت روان و عقاید وسوسه انگیز در معتادین درمان شده با بیش از یک سال قطع 

 و شربت تریاک به تفکیک متغیرهای جمعیت DSTبا روش  60مصرف در سازمان مردم نهاد کنگره 

 به دفتر آموزشي و تحقیاتي شورای هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران. "شناختي

شرکت در جلسات شورای فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسالمشهر در محل فرمانداری شهرستان  6

 به نمایندگي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

ت اعتیاد و و راهکارهای شناختي با عنوان نشس اختالالت رفتاریشرکت در پنجمین نشست هم اندیشي  7

خصوص نقش ورزش در پیشگیری از درمران و برازتواني اعتیراد در    الالت رفتاری و ایراد سخنراني دراخت

 .97مورخ آذرماه 

 تشکیل باشگاه یاران مثبت برای بیماران مبتال به ایدز. 8
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سوء مصرف مواد و  تحقیقات توانمندیهای مرکزبرگزاری نمایشگاه تخصصی درخصوص 

 مهرماه( 30لغایت  28)   اختالالت رفتاری واحد اسالمشهر در پیشگیری از ایدز و اعتیاد

هدف از برگزاری این برنامه آگاهی بخشیی نسیبی در میورد مشیکالت اجتمیاعی و رفتیاری بیه        

شدگان به این نمایشگاه بود تیا از   اساتید و کارکنان دانشگاه و سایر مهمانان و دعوت دانشجویان،

نزدیک با بیماری اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان آن و نیز بیمیاری اییدز و راههیای سیرایت     

بیماری و توصیه های پیشگیرانه آشنا شوند و در صورت نیاز به مشاوره بتوانند از تمام درمانگران، 

کتر مسیعود حیاجی رسیولی رئییس مرکیز      د با روش های پیشگیری و درمانی متفاوت بهره ببرند.

تحقیقاتی سوء مصرف مواد و اختالالت روانی واحد در گفتگو با اداره روابیط عمیومی هیدف از    

برگزاری این نمایشگاه را پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان بیان کرد. پلیس مبارزه با میواد  

، شیبکه بهداشیت و درمیان    60ه ، جمعیت احیای انسانی کنگرN.Aمخدر، جمعیت معتادان گمنام 

وییژه بیرادران، ورزش    HIVویژه خیواهران، ایسیتگاه آمیوزش     HIVاسالمشهر، ایستگاه آموزش 

محلی، ورزش باستانی و کشیتی پهلیوانی، مرکیز متیادون درمیانی       –روستایی و بازی های بومی

M.M.Tدر این  گاه بودند.، سازمان مبارزه با استعمال دخانیات ایران غرفه های فعال در این نمایش

محلیی ، ورزش باسیتانی و    -نمایشگاه از جنبه های مثبت و زیبای زندگی نظیر بازی هیای بیومی  

پهلوانی همراه با زنگ و ضرب و اشعار حماسی و مذهبی، سیاه چادری با تمام ویژگی های زیستی 

در معیرض دیید    اصیل ایالت و عشایر و همراه با انواع نان و غذاهای ایرانی هم اسیتفاده شید و  

 بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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 سوء مصرف مواد و اختالالت رفتاری واحد اسالمشهر درتحقیقات توانمندیهای مرکز  از  ریاست محترم واحد و مدعوین  بازدید

 پیشگیری از ایدز و اعتیاد 
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 اهم فعالیت ردیف

 برون دانشگاهي با  شرکت آب و فاضالب جنوبغربي استان  تهران.ارسال گزارش اولیه طرح پژوهشي  1
 عنوان  تحت WOSچاپ مقاله  2

Spatial and temporal analysis of drought based on comvined index using copula  به نام

 مرکز تحقیقات علوم زیست محیطي

 عنوان  تحت WOSچاپ مقاله  3

Evaluation of imerg and mrms remotely – sensed snowfall prosucts  به نام مرکز تحقیقات

 علوم زیست محیطي

برگزاری جلسات هم اندیشي با سازمان های مرتبط با آب اسالمشهر، شرکت مدیریت منابع آب، موسسه  4

 غربي استان تهران.فاضالب جنوب تحقیقاتي آب و

 مرکزی دانشگاه جهت تمدید حکم مرکز.ارسال عملکرد ساالنه مرکز تحقیقاتي به سازمان  5

 تجهیز و توسعه فضای آزمایشگاه تحقیقاتي ژئوتکنیک و زیست محیطي . الزم درخصوصپیگیری های  6

 

 

 

 اهم فعالیت ردیف

 .97 آبانو  مهردر  انیدانش بن یاستقرار شرکتها تهیمرکز رشد و کم یجلسه شورا دو یبرگزار 1

بنیان معاونت علمي و فناوری ریاست  های دانش واحد اسالمشهر در لیست شرکتثبت دومین واحد فناور  2

 جمهوری

نمایشگاه شرکت در نخستین جشنواره علمي مواد و انرژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در  3

 .دائمي اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمي
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 مرکز تحقیقات کشت های تلفیقی

 اهم فعالیت  ردیف

با نماینده نظام مهندسي شهرستان اسالمشهر و جهاد کشاورزی استان در  تحقیقات نشست علمي مرکز 1

 .و فناوری واحد معاونت پژوهش دفتر
پروفسور حسابي جهت پرورش زالو به نظام کارگاهي  -آزمایشگاهيمجتمع   utmارسال نقشهتهیه و  2

 مهندسي شهرستان اسالمشهر.
 .جلسه با مسئولین آموزشکده سماء اسالمشهر جهت راه اندازی هنرستان کشاورزیبرگزاری  3
اخذ مجوزهای حفاظت محیط زیست و اداره منابع آب شهرستان اسالمشهر جهت احداث گلخانه در  4

 پروفسور حسابي.کارگاهي  -آزمایشگاهيمجتمع 
 ی دانشگاه جهت تمدید حکم مرکز.ارسال عملکرد ساالنه مرکز تحقیقاتي به سازمان مرکز 5
 تحقیقات. خصوص برگزاری دوره های آموزشي و پژوهشي مرکزاقدامات اولیه در 6

کارگاهي پروفسور  -آزمایشگاهيدر مجتمع  ارسال مدارک جهت اخذ مجوز راه اندازی آزمایشگاه معتمد 7

 به جهاد کشاورزی استان تهران.  حسابي
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 فناوری هفته پژوهش وبرنامه های  مصورگزارش 

 واحد اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی 

 1397آذرماه 
 

 1397شعار روزهای هفته پژوهش و فناوری در سال 

 عنوان تاریخ ایام هفته

 پژوهش، فناوری، مدرسه و دانشگاه 24/09/97 شنبه

 پژوهش، فناوری و رسانه 25/09/97 یک شنبه

 فناوری و صنعتپژوهش،  26/09/97 دوشنبه

 پژوهش، فناوری و علوم انسانی و هنر 27/09/97 سه شنبه

 المللی بین تعامالت و های اجتماعی ولیتئمس، پژوهش، فناوری 28/09/97 چهارشنبه
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مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر در بخش اساتید و 

  آذر ( 28دانشجویی ) 

 

 

      

 

 

 

 

 

  معاون پژوهش و فناوری واحدسخنرانی          د                                         سخنرانی ریاست محترم واح                

 

 

 

 

 

               

 تجلیل از پژوهشگران برتر                                    تجلیل از پژوهشگران برتر         
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                                     تجلیل از پژوهشگران برتر                                    تجلیل از پژوهشگران برتر 

 

  

 

 

 

               

 اعضای شورای پژوهشی واحدتجلیل از                             واحد انتشارات علمیتجلیل از اعضای شورای                    
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                             واحد انتشارات علمیتجلیل از اعضای شورای                          واحد پژوهشیتجلیل از اعضای شورای                  

 

  

 

 

 

 

            
 دانشجوییاز پایان نامه برتر تجلیل 

 

 



 
  

 33                                                                                                                                   نشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهردا

 

 

 

 

 

 

 ادبی، هنری دانشجویی -روسای انجمن علمی                   ادبی، هنری دانشجویی -روسای انجمن علمی               

 

  

 

 

 

 

 آسمانپویا گستر  تجلیل از سرپرست واحد فناور                             سازه ماکارونی واحدتیم  مسئول از تجلیل                
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جامعه شناسی غزل فارسی و جامعه شناسی شخصیت در رمان نشست تخصصی 

  آذر( 24)فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست تخصصی جامعه شناسی غزل فارسی و جامعه شناسی شخصیت در رمان فارسی
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بازدید دانش آموزان مدارس متوسطه و  پیش دانشگاهی شهرستان اسالمشهر از مجتمع 

 آذر ( 25)  پروفسور حسابیآزمایشگاهی  -کارگاهی
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 آذر(26)  و نمایشگاه کتاب دانشجویان معماری واحد دستاوردهای دانشجویی نمایشگاه

 

  

 

 

 

 

 
 اندستگاه حمل بیمار                                                معماری نمایشگاه کتب                            

 

 

 

 

 

 

                     

 میز تراریوم 
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لغایت  24)هفته پژوهش و فناوری  برگزار شده سخنرانیها و کارگاههای مصورگزارش  

 آذر ( 29

 

 

 

 

 

 
 جبار امینیسخنرانی دکتر                                               زهره اسمعیل زاده سخنرانی دکتر                        

 

 

  

 

 

  

 

  
 سیدحسین میراحمدیسخنرانی دکتر                                                                 محمد  عبادی  سخنرانی آقای    
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                                                                                  یداله طالشیسخنرانی دکتر                                                                          سیدحسین میراحمدیکارگاه دکتر                    

 

 

  

  

 

 

 

 مسعود حاجی رسولیکارگاه دکتر                                                   دکتر احمدکیا کجوریکارگاه                     
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 آقای یوسف کاظم نژادکارگاه                                                کارگاه خانم رویا فرج الهی                     

 

              
                    

 

 

 

   

  

 آقای خیری و خانم فرج الهیکارگاه                                           دکتر روح اله حافظی فردکارگاه                       

 



 
  

 40                                                                                                                                   نشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهردا

  

             

 

 

  

 

 

 

                

                                           سخنرانی دکتر یاسر کاظم زاده                                             دکتر طاهره السادات نعیمیکارگاه                       

 

 

          

 

 

 

 

         
                                           سخنرانی دکتر طاهره السادات نعیمی                                    سخنرانی آقای آرمان داودی آبکنار            
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                                           سخنرانی دکتر مرتضی نوری                                             سخنرانی دکتر یوسف ابراهیم دوست                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                   سخنرانی دکتر کامبیز کامکاری                                        سخنرانی دکتر امیرحسین مهدیزاده                         
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                                         سخنرانی آقای شهرام خانزاده هوالسو                                           سخنرانی آقای آرام بهمنی                              

 

 

 

 

 

 

 

                                         سخنرانی دکتر سالومه رستم پور                                            سخنرانی دکتر کامران گنجی                     
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                                             سخنرانی دکتر حمیدرضا شماخی                                        سخنرانی دکتر محمد یاری 

 

 

 

 

 

 

 

                                             سخنرانی آقای شهرام خانزاده هوالسو                                      سخنرانی دکتر بتول علی نیا                                   
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                                             سخنرانی دکتر لیال یوسفی                                             سخنرانی آقای امیر موسوی                         

 

 

 

 

 

 

 
                                             سخنرانی آقای محمد عبادی                                        سخنرانی دکتر نصراله مقصودی                    
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                                             کارگاه دکتر عباس خورشیدی                                           زهرا هوشمندسخنرانی خانم                         

 

  

 

 

 

 

            
                                             عراقیهکارگاه دکتر علیرضا                                               کارگاه دکتر علی شجاعی                       
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               کارگاه دکتر سیدعلی ربانی موسویان                                سخنرانی دکتر مهرناز آزادیکتا                         

 

 

 

 

 

 

 

               محمود ذاکری نیریکارگاه دکتر                         
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 آذر( 27)  برگزاری ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
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 آذر ( 29) جامعه محور  برنامه ریزی درسینشست تخصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 جامعه محور برنامه ریزی درسینشست تخصصی 
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