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توسعه فناوري و ارتباط با صنعت

فعالیت دفترتوسعه فناوري و ارتباط با صنعت ردیف
.آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر و آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستانبا قرارداد کارآموزيانعقاد 1
انعقاد تفاهم نامه با مرکز ملی نقشه برداري مغز2
از سازمان مرکزي دانشگاه 2020پیگیري اخذ مجوز حضور تیم رباتیک در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران اپن 3
پژوهشی- مورد سخنرانی هاي علمی17برگزاري 4
تشکیل ستاد هفته پژوهش و فناوري در واحد و برگزاري جلسات متعدد جهت برنامه ریزي و هماهنگی5
برگزاري نخستین رویداد استارتاپ از سازمان مرکزي و استان تهران.پیگیري و اخذ مجوز 6
پرداخت حق عضویت یکی از اساتید هیات علمی در انجمن هاي علمی معتبر.7
پیگیري اخذ مجوز تأسیس مرکز مطالعات منطقه اي جنوب شرق آسیا8
امناي استان تهران.به هیات1398ارسال مستندات پژوهشی هفتمین جشنواره فرهیختگان سال 9
پرداخت حق الزحمه کارآموزي دانشجویان به آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان و اسالمشهر10
مورد.10روزانه بیش از صدور معرفی نامه کارآموزي11
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هاها و آزمایشگاهاداره تجهیز کارگاه

هاها و آزمایشگاهتجهیز کارگاهلیست فعالیت هاي صورت گرفته توسط ادارهردیف
آزمایشگاهی پروفسور حسابی در - کارگاهیبازدید دانش آموزان دبیرستان شهداي صدیقه طاهره (س) از مجتمع 1

هفته پژوهش و فناوري
تهراناستان هیات امنايشیوه نامه ارزیابی و رتبه بندي آزمایشگاه ها و کارگاه ها به دبیرخانهارسال کاربرگ هاي2
دریافت یارانه خدمات آزمایشگاهی به دانشکده هااطالع رسانی درخصوص3
.کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژي و بیوشیمیدانشجویاننفر از 4پرداخت کمک هزینه پایان نامه 4
عمرانوشیمی آزمایشگاههايتعمیر دستگاههاي 5
رفی و غیرمصرفی مصاقالمدرخواستهايو بررسی98سال سومجلسه کمیته تجهیز در سه ماهه 3برگزاري 6

مجتمع پروفسور حسابیآزمایشگاههاي
.زیست تحقیقاتیمایشگاهخرید تجهیزات آزمایشگاهی آزانجام مقدمات 7
.سپهرآزمایشگاهی کالیبراسیون توسط شرکت زیست تحقیقاتی مایشگاهکالیبراسیون دستگاه هاي آز8
تهراناستانهیات امنايشیوه نامه ارزیابی و رتبه بندي مراکز تحقیقاتی به دبیرخانهExcelفایلارسال 9
مجتمع پروفسور حسابی. مصرفی آزمایشگاههاي شیمی، زیست شناسی و فیزیکاقالمبخشی ازخرید10
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تحصیالت تکمیلی

مقطع دکتري تخصصی
تعداددانشکده

دفاع پیش 
تعداد

پروپوزالدفاع
تعداد

دفاع رساله
تعداد کد اخذشده 

دانشجویان
3-25علوم تربیتی و روانشناسی
--4-تربیت بدنی و علوم ورزشی

----فنی  و مهندسی
2---علوم پایه

5 دکتري تخصصیبراي دانشجویان پایان نامه مورد اخذ کد
4 پایان نامه هاي دانشجویی(چاپ در مجالت)مقاالت مستخرج ازمورد

مقطع کارشناسی ارشد
تعداد کد اخذشده دانشجویانتعداد دفاع دانشجویاندانشکده

77علوم تربیتی و روانشناسی
15مدیریت و حسابداري

--تربیت بدنی و علوم ورزشی
2224فنی  و مهندسی

107علوم انسانی
-2علوم پایه
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43 ارشدکارشناسی براي دانشجویان پایان نامه مورد اخذ کد
42 دانشجویان کارشناسی ارشدپایان نامه مورد دفاع
82 اطالعات پایان نامه هاي کارشناسی ارشد( فرم ب )مورد ثبت فرم
3 چاپ در مجالتامه هاي دانشجویی(مقاالت مستخرج از پایان نمورد(

مستخرج از پایان نامه هاي دانشجویی مقطع دکتري تخصصیمقاالت 

عنوان مقالهرشتهدانشجودانشکدهردیف
الگوي مدیریت سازمانهاي آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت آموزشیسیدعلی محبوبعلوم تربیتی1

مدرسه سازي
آموزش اثربخش براي کارکنان ستاد وزارت ارائه الگوي نظام مدیریت آموزشیبهاره تحویلداريعلوم تربیتی2

نفت ایران
The effect of running on positive and negativeفیزیولوژي ورزشیفخرالدین حسنلوئیتربیت بدنی3

slopes on serotonin levels in the hippocampus
tissue of rats with alzheiners disease,revision:5

تأثیر یک دوره تمرین بر سطح فاکتور نورتروفیک مشتق از مغز فیزیولوژي ورزشیکتانچیعباس تربیت بدنی4
و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نقص ایمنی اکتسابی( ایدز)

مقطع کارشناسی ارشدمقاالت مستخرج از پایان نامه هاي دانشجویی

عنوان مقالهرشتهدانشجودانشکدهردیف
تهران بر 22مطالعات و طراحی مرکز شهري در منطقه معماريگودرزيمحسن فنی ومهندسی1

اساس اصول پدافند غیرعامل و با بهره گیري از 
زیستارشناختیتکنیک هاي معماري 

آموزش و بهسازي سپیده فتحیعلوم تربیتی2
منابع انسانی

تأثیر فضیلت گرایی سازمانی بر استقالل شغلی و رفتار 
دانشگاه پیام نور تهرانشهروندي کارکنان 

بررسی ویژگیهاي طراحی برند و بسته بندي چاي و هنر- پژوهشناهید بوستانیعلوم انسانی3
دمنوش هاي گیاهی شرکت نیوشا
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انتشارات علمی

هافصلنامه
فصلنامه ها- فعالیت دفتر انتشارات علمیردیف

به مرکز بخشنامه هاي مربوط به مجالت ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوريارسال فایلپیگیري و 1
ICTجهت بارگذاري.

انتشارات علمی
تعدادنوع فعالیتردیف

جلسه2برگزاري شوراي انتشارات علمی 1
عنوان1ارسال آثار جهت عقد قرارداد2
عنوان1ارسال کتاب جهت داوري 3
عنوان6ارسال کتاب به داوري جهت اخذ امتیاز پژوهشی 4
عنوان1ارسال آثار جهت اخذ فیپا و شابک5

فروش برگزاري جلسات نقد کتاب به مناسبت هفته کتاب در دانشکده ها و برپایی غرفه6
جلسه4دانشگاه.در محوطه کتاب چاپ شده دانشگاه و ناشرین خارج از واحد

- برگزاري اولین کارگاه کرسی هاي نظریه پردازي در سالن کنفرانس ریاست 7

گزارش مصور از جلسات نقد کتاب

نقد کتاب اختالالت رفتاري در کودکان و جلسه باکتري شناسی پایه                     نقد کتابجلسه
رروشهاي اصالح و تغییر رفتا



۷نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

نظریه پردازيکرسی هاي توجیهی کارگاه 
براي اولین بار »استقالل دانشگاهی«کارگاه توجیهی کرسی نظریه پردازي همراه با کرسی نظریه پردازي ترویجی با عنوان 

دکتر علیرضا عراقیه مدیرکل امور پژوهش و تحصیالت تکمیلی معاونت علوم حضوربادر سطح واحد هاي استان تهران 
انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر حسینعلی جاهد معاون مدیرکل اداره کل پژوهش و تحصیالت تکمیلی معاونت 

یت و مدیر امور کرسی هاي مهدي انتظاري معاون علمی دبیرخانه هیأت حماآقاي علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، 
سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر معصومه سهرابی معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 

برگزاري دکتر علیرضا عراقیهشد.برگزار سالن کنفرانس حوزه ریاستنفر از اعضاي هیأت علمی واحد اسالمشهر در 70و 
در کرسی هاي نظریه کرسی هاي نظریه پردازي را فرصتی مغتنم در توسعه ایده هاي ناب و نوآور دانست و خاطرنشان کرد: 

هاي کاذب اندیشیدن را شکسته و به صاحبان ایده و فکر فرصت داده می شود که خارج از چارچوب هاي پردازي، دیوار
استفاده از ظرفیت اساتید و تبیین کرسی هاي نظریه دکتر حسینعلی جاهد ازند.دست و پاگیر به پرورش ایده هاي نوین بپرد

پردازي را از جمله مهمترین اهداف این نشست برشمرد و افزود: در این کرسی ها به دنبال گفتگوي علمی و منطقی و بسط 
خاتمه یافت.ئولین حاضر با مسهیات علمی واحدایده پردازي و نوآوري هستیم. این نشست با پرسش و پاسخ اساتید 
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سامانه پایش و سامانه پژوهشیار

سامانه پایش
فعالیت هاي صورت گرفته در سامانهردیف

پیگیري روند اقدامات صورت گرفته در خصوص این سامانه از طریق سازمان مرکزي و دبیرخانه پایش1

2
عضویت اعضاي محترم هیأت علمی واحد اسالمشهر در سامانه هاي الزم جهتانجام اقدامات و راهنمایی

.و رفع مشکالت دانشجویان و اساتید در این سامانه از طریق کارشناسان دبیرخانه پایشپایش

دکتر عبادتی پژوهشی واحد با حضور - نامه علمیدرخصوص نظام موضوعات بربرگزاري جلسات هم اندیشی 3
گروه هاي آموزشی.مجري برنامه علمی و اساتید 

اطالع رسانی به اساتید گروه هاي آموزشی دانشکده هاي واحد درخصوص نحوه ثبت نام و استفاده از سامانه 4
پایش. 

تهیه فهرست اعضاي کمیته علمی واحد به همراه مشخصات فردي و رزومه علمی جهت ارسال به دبیرخانه 5
تهران.برنامه هاي علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان 

با اعضاي اجرایی نهادها و ارگان هاي اجرایی شهرستان اسالمشهر فرمانداري حضور در نشست تخصصی 6
درخصوص برنامه علمی واحد.

سامانه پژوهشیار

فعالیت هاي صورت گرفته در سامانهردیف

استفاده دانشجویان از پژوهشی پروپوزال نویسی درخصوص نحوه ثبت نام و - حضور در کارگاههاي علمی1
سامانه پژوهشیار.

انجام فعالیتهاي مونیتورینگ سامانه پژوهشیار و ثبت صورتجلسات شوراي پژوهشی در این سامانه.2

پیگیري درخصوص رفع مشکالت بوجود آمده در سامانه براي اساتید و دانشجویان از طریق کارشناسان 3
.دانشگاهسامانه پژوهشیار
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پژوهشیطرحهاي

آمار طرح هاي پژوهشی                                                    تعداد

طرح1 آغاز به کارطرح هاي 
جلسه3 برگزاري جلسات شوراي پژوهشی

یف
مجري طرحآغاز به کارپژوهشیعنوان طرح رد

اکرم مصفادکتر ارائه الگوهاي تربیتی از متون ادب فارسی 1
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بین المللیهايهمایش،مقاالت

تعداد همایش ها                           ارائه شده در مجالت وآمار مقاالت 
10 پژوهشی وزارتین-علمیمقاله
3 ISI(W.O.S)مقاله

1 ISIخارجی معتبر غیر مقاله 

41 دهی فعالیت هاي پژوهشی اساتید هیأت علمیسنجی و امتیازاعتبار 

دانشکده علوم پایه
عنوان ژورنالعنوان مقالهگروه آموزشیرتبه مجلهنام و نام خانوادگی

رپشنگ پومنصوره
سمیه فتوحی

ISI (wos)فیزیک -
برق

Design of electromechanical switch
based on armchair twisted graphene
nanoribbons with doping and defect

Physica B:
Condensed Matter

ISIمنصوره پشنگ پور (wos)فیزیکElectronic transport properties of
partially hydrogenated and fluorinated

borophene, a DFT study

Computational
Materials Science

مریم قانع
الله بابایی خو

پژوهشی–علمی 
وزارت بهداشت

زیست 
شناسی

Distribution of Ambler Class A Β-lactamase
Genes and Evaluation of Resistance Patterns

in Multi-Drug and Extensively-Drug
Resistant P. aeruginosa Clinical

Isolates

Medical Laboratory
Journal

پژوهشی-علمیناصر عبادتی
وزارت علوم

Determining Reservoir Potential in theزمین شناسی
Yaran Oil Field

Environmental
Energy and

Economic Research
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نشکده فنی و مهندسیدا
نام و نام 
عنوان ژورنالعنوان مقالهگروه آموزشیمجلهرتبه خانوادگی

محمدحسین 
شفیع آبادي

ابوالقاسم قاسم پور

خارجی معتبر غیر
ISI

A security-based asymmetricکامپیوتر
cryptographic algorithm to improve

IEEE802.11i protocol

International Journal of
Information Technology

محمدحسین 
شفیع آبادي

ابوالقاسم قاسم پور

ISI(wos)کامپیوترA low-PDAP and high-PSNR
approximate 4:2

compressor cell in CNFET technology

Circuit World

شورانگیز شمس 
شمس آباد فراهانی

پژوهشیعلمی 
وزارت علوم

- برق
الکترونیک

LMI-based Congestion Control
Algorithms for a Delayed Network

International Journal Of
Industrial Electronics

Control And Optimization

شورانگیز شمس 
شمس آباد فراهانی

علمی پژوهشی 
وزارت علوم

- برق
الکترونیک

Congestion Control Approaches Applied
to Wireless Sensor Networks: A Survey

Journal Of Electrical And
Computer Engineering

Innovations

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
عنوان ژورنالعنوان مقالهگروه آموزشیرتبه مجلهنام و نام خانوادگی

حسن شعبانی
سعید مرادي

پژوهشی –علمی
وزارت علوم 

بر درس پژوهیرویکردبافیزیکآموزشنقشعلوم تربیتی
حلادراكومعلمانتنظیمیخودیادگیري

هاهنرستاندهمپایهآموزانمسئله دانش

تدریس پژوهی

پژوهشی –علمیعباس خورشیدي
وزارت علوم

درعملکردوفکريسرمایهاطالعاتیمحتوايعلوم تربیتی
کاويدادهبا رویکردمالیدرماندگیبینیپیش

چشم انداز مدیریت مالی

پژوهشی –علمیعباس خورشیدي
وزارت علوم

تدایی ارائه الگوي شایستگی براي مدیران دوره ابعلوم تربیتی
آموزش و پرورش شهر تهران

مطالعات آموزشی و 
آموزشگاهی

پژوهشی –علمیعباس خورشیدي
وزارت علوم

دایی الگوسازي سازمان یادگیرنده براي دورة ابتعلوم تربیتی
آموزش و پرورش شهر تهران

مطالعات آموزشی و 
آموزشگاهی

پژوهشی –علمیعباس خورشیدي
وزارت علوم

Providing A Talent Management Modelعلوم تربیتی
for Shahed University Staff

Iranian journal of
educational Sociology

پژوهشی –علمیخورشیديعباس 
بهداشتوزارت 

ی آسیب شناسی فرآیند اجراي اعتباربخشعلوم تربیتی
ات و مراکز آموزشی درمانی و ارائهموسس

الگوي مناسب

پژوهش در آموزش علوم 
پزشکی
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واحد اسالمشهرباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تعداد فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

8 عضویت اعضاء جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
3 طرح هاي پژوهشی
1 "قم"برگزاري اردوي زیارتی

1 "مذاکرهمبانیواصول"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "آسیاشرقجنوبمسلمانانمیاندرفارسیعرفانادبیاوفرهنگجایگاه"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "SPSS"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "دیجیتالکتابخانهباآشناییواینترنتدرجستجو"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "ISCو ISIانگلیسیزبان"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "استرسمدیریت"علمیبرگزاري کارگاه 

1 "اجتماعیوفرديزندگیهايمهارت"برگزاري کارگاه تحت عنوان

1 "موادنانوفیزیکیخواص"علمیبرگزاري سمینار

- کسب مقام اول مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه سمنان در گرایش راندمان.

تعداد هنري دانشجویی- فعالیت انجمن هاي علمی
پژوهشی-برگزاري کارگاه هاي  علمی

1 "دادگاه مجازي با موضوع مجازي  "پژوهشی-علمیکارگاهبرگزاري 

1 "ازدواج، رنج مقدس و بالندگی     "پژوهشی-علمیکارگاهبرگزاري 

1 "گفتگوي مثبت همسران"پژوهشی-علمیکارگاهبرگزاري 



۱۳نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا

برگزاري کارگاه  مدیریت استرس
اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نفر از 32با حضور1398آذرماه درمدیریت استرس توسط آقاي ناصر جعفر زادهکارگاه 

اه پژوهشگران دکتر سمیه فتوحی رئیس باشگروانشناسی در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد.نخبگان و نیز دانشجویان 
، جداسازي مدیریت استرسنحوه رااین کارگاههدف از برگزاريجوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

، تغذیه جسمی،ارتباط استرس با بیماري هاي نشانه هاي استرس،تکنیک هاي مقابله با استرسراب،استرس از ترس و اضط
ارت تواند ما در برابر استرس مقاوم کند، تکنیک هاي ذهن آگاهی، شیوه هاي فرزندپروري والدین، مههاي مناسبی که می

.مودهاي مورد نیاز در زندگی و ... بیان ن

رگزاري کارگاه  اصول و مبانی مذاکره  ب
نفر از 25با حضور1398آذرماه در اصول و مبانی مذاکره توسط دکتر زهره اسمعیل زاده عضو هیات علمی واحدکارگاه 

دکتر سمیه فتوحی رئیس باشگاه در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد.اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
کسب مهارتهاي مذاکره با رااین کارگاههدف از برگزاريو نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرپژوهشگران جوان

ضمن سازگاري با خواسته ها و نیازهاي متضاد؛ به بهترین نتیجه دانست تاروش هاي سریعتر و با حداقل هزینه هاي ممکن 
.ممکن دست یابند
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ISCوISIبرگزاري کارگاه  مقاله نویسی
با 1398در آذرماه ISIدکتر آزاده مهرپویان استاد دانشگاه، نگارنده و داور مجالت توسط ISCوISIکارگاه مقاله نویسی

شرکت کنندگان ایشان در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد. اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نفر از 35حضور
را با سرفصل هاي اساسی همچون: آشنایی با ساختار یک مقاله علمی و مبانی نظري و عملی آن، چگونگی نگارش گام به گام 

.کردآشنامجالتنوعایندرمقالهداوريوانتشار فرایند	هر بخش و 

SPSSبرگزاري کارگاه  
در مهر و آبان واحد اسالمشهرکشاورزي عضو هیأت علمی گروه ده یوريسحردکتر توسط SPSSپژوهشی- علمیکارگاه

شرکت در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد. ایشان اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نفر از 15با حضور1398ماه 
شنایی و کارکردن با نرم افزار مفاهیم اولیه آماري براي ورود و استفاده از نرم افزار، آکنندگان را با سرفصل هاي اساسی 

"SPSS"کردآشناو چگونگی تجزیه و تحلیل هاي توصیفی و استنباطی و تفسیر داده ها و اطالعات ورودي.
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مهارت هاي زندگی فردي و اجتماعیرگزاري کارگاه ب
آذرماه در واحدگروه روانشناسی عضو هیات علمی مهرناز آزادیکتاتوسط دکتر مهارت هاي زندگی فردي و اجتماعیکارگاه 
دکتر سمیه در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد.اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نفر از 13با حضور1398

رااین کارگاههدف از برگزاريفتوحی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
مهارت خود آگاهی، مهارت کنترل خشم، مهارت ارتباط بین فردي، مهارت حل مساله، مهارت تفکر نقادانه، مهارت تفکر 

.دانستخالق

جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتالرگزاري کارگاه ب
واحدکشاورزيعضو هیات علمی گروه زاهديحسین توسط دکتر جستجو در اینترنت و آشنایی با کتابخانه دیجیتالکارگاه 

در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد. اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نفر از 15با حضور1398آبان ماه در 
آشنایی با مفاهیم بانک ها و پایگاه هاي اطالعاتی، جستجوي مقاالت علمی، استفاده از این کارگاههدف از برگزاريایشان 

انگرهاي عملیاتی جستجو، سایت هاي رتبه بندي مجالت علمی، ثبت نام در برخی از پایگاه هاي اطالعاتی علمی مانند نش
گوگل اسکالر دانست.
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"خواص فیزیکی نانو مواد"سمینار رگزاري ب
1398در آذرماه واحد اسالمشهر فیزیک عضو هیأت علمی گروه سمینار خواص فیزیکی نانو مواد توسط دکتر مرتضی نوري 

در سالن کنفرانس ریاست برگزار شد. ایشان هدف از برگزارياعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نفر از 24با حضور
هاي نوین در علوم و صنایع مختلف را آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم نانو و تاریخچه آن و همچنین فناوري این کارگاه

دانست.

سمنانمسابقات سازه ماکارونی کشوري دانشگاه 
دانشگاه در1398آبان ماهکه در سمنان دانشگاه مسابقات کشوري دوره دوازدهمینتیم سازه ماکارونی واحد اسالمشهر در 

تهران،دانشگاههاياز راندمانسازه در گرایش 41تیم با 25این دوره مسابقات برگزار گردید شرکت نمود که درسمنان
نفر 3اسالمشهر متشکل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سازه ماکارونیتیم شرکت کرده بودند.و ...صفهانازنجان، قزوین،

.دست یافتنددر گرایش راندمان اول برتري نسبت به رقیبان به مقامبوده که با 

سمناندوره مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه دوازدهمین
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کتابخانه مرکزي

فعالیت کتابخانه مرکزيردیف
113از فارغ التحصیالن به معاونت اداري و مالی به تعداد کتابارسال فیشهاي واریزي مربوط به جریمه دیرکرد 1

عدد.
جلد).  204ثبت و آماده سازي دفتري و نرم افزاري کتب خریداري شده از نمایشگاه کتاب و پایان نامه دانشجویی(2
میلیون ریال.30جلد به ارزش 214فروش کتابهاي چاپ شده توسط واحد دانشگاهی به تعداد 3
شرکت در کنفرانس بین المللی ساالنه کتابداران در کتابخانه ملی تهران.4
پیشنهادي دانشکده ها برگزاري جلسه با معاون و مدیر محترم پژوهش و فناوري درخصوص برگزاري برنامه هاي 5

.هفته کتاب براي 
هماهنگی جهت بازدید بازرسان کمیته بحران سازمان مرکزي دانشگاه از کتابخانه. 6
برگزاري جلسه با مدیر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان مرکزي درخصوص رفع نواقص نرم افزار کتابخانه.7
نفر.50تکریم  ارباب رجوع به صورت روزانه 8

اهم فعالیتردیف
.98سال سه ماهه سوم در انیدانش بنياستقرار شرکتهاتهیمرکز رشد و کميجلسه شوراسهيبرگزار1
برگزاري جلسه با کارگروه نظارت بر قرارداد طرح ساخت دستگاه پرس هیدرولیک پخت تایر درخصوص نحوه انعقاد 2

قرارداد با مجري طرح.
هسته فناور جدید در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد واحدهاي فناور و اختصاص فضاي کارگاهی به آنها.3استقرار 3
تمدید یکساله قرارداد استقرار واحدهاي فناور موج سراج و کامپوزیت سراج در مرکز رشد واحد. 4
تمدید یکساله قرارداد استقرار شرکت دانش بنیان پویا گستر آسمان در مرکز رشد.5
تکمیل اطالعات مربوط به سامانه متمرکز آمار و اطالعات پژوهشی( سماپ)6
تکمیل کاربرگ شاخص هاي ارزیابی دیپلماسی علمی بین المللی و ارسال به هیات امناي استان تهران.7
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مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد
و اختالالت رفتاري

دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر
اهم فعالیتردیف

پژوهشی ورزش و اعتیاد و اعتیاد دیجیتالی براي دانشجویان رشته فیزیولوژي ورزشی -کارگاه آموزشی2برگزاري 1
در دانشکده تربیت بدنی.

براي دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پژوهشی پیشگیري هاي نوین از ایدز و اعتیاد -برگزاري کارگاه آموزشی2
آزاد اسالمی واحد پرند.

انجام طرح مقایسه ساختاري و عملکردي نقشه مغز معتادین به مواد مخدر و مواد محرك براي افراد تحت درمان با 3
.FMRIبا افراد سالم با استفاده از DSTروش 

واحد با دانشجویان مقطع دکتري تخصصی درخصوص معرفی و آشنایی با فعالیتهاي مرکز تحقیقاتبرگزاري جلسه4
به سازمان مرکزي جهت تمدید مجوز فعالیتسوء مصرف مواد و اختالالت رفتاريارسال عملکرد مرکز تحقیقات 5

دانشگاه آزاد اسالمی.
مبارزه با ایدز و اعتیاد در سایت مرکزي واحد.برگزاري نمایشگاه توانمندیهاي حوزه پیشگیري و 6

اهم فعالیتردیف
شهرستان اسالمشهر از فرمانداري پیگیري درخصوص تهیه اطلس آسیب هاي اجتماعی 1
سود ده طرح تفکیک -طرح پیشنهادي با عناوین بررسی جنبه هاي اقتصادي زیان ده3پیگیري درخصوص 2

پسماند و زباله هاي شهري( مورد مطالعه شهرداري اسالمشهر)، مکان یابی محل دفن زباله هاي شهر اسالمشهر با 
از تصاویر ماهواره اي و تکنیک و بررسی تغییرات کاربردي اراضی شهر اسالمشهر با استفادهGISاستفاده از 

.با شهرداري اسالمشهرسنجش از راه دور
شهرستان اسالمشهر جهت پیگیري درخصوص طرح مونوتورینگ واحدهاي تولیدي داراي مشکل در سطح 3

.عملیاتی شدن طرح از فرمانداري شهرستان اسالمشهر
تحقیقات با دانشجویان مقطع دکتري تخصصی واحدبرگزاري جلسه درخصوص معرفی و آشنایی با فعالیتهاي مرکز 4
به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ارسال عملکرد مرکز تحقیقات علوم زیست محیطی جهت تمدید مجوز فعالیت 5

اسالمی.
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مرکز تحقیقات کشت هاي تلفیقی

اهم فعالیتردیف
.از سازمان نظام مهندسی کشاورزي منابع طبیعیشناسی خاكمعتمد و همکار اندازي آزمایشگاه اخذ مجوز راه1
برداري و درآمدزایی پیگیري امور مربوط به محصور نمودن و تأمین آب زمین زراعی فیروز بهرام جهت بهره 2

.غیرشهریه اي
اورزي.پیگیري امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاهی جهت راه اندازي آزمایشگاه کنترل کیفی سموم کش3
فضاهاي سبز شهري و اثرات آلودگی هوا و اثرات عناوینبا برون دانشگاهیطرحهاي پژوهشیانعقاد قرارداد 4

با شهرداري باقرشهرمدیریت واحد بحران در کاهش آسیب هاي بحران هاي طبیعی
سبز.پیگیري امور مربوط به برگزاري کارگاه آموزشی با عنوان اصول طراحی محوطه و فضاي 5
برگزاري جلسه درخصوص معرفی و آشنایی با فعالیتهاي مرکز تحقیقات با دانشجویان مقطع دکتري تخصصی واحد6
به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ارسال عملکرد مرکز تحقیقات کشت هاي تلفیقی جهت تمدید مجوز فعالیت 7

اسالمی.
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برنامه هاي هفته پژوهش و فناوريمصورگزارش 
واحد اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی 

1398آذرماه 

1398شعار روزهاي هفته پژوهش و فناوري در سال 

عنوانتاریخایام هفته
، جامعهدانشگاه، پژوهش، فناوري، مدرسه 23/09/98شنبه

توسعه ملیپژوهش، فناوري و 24/09/98یک شنبه
گام دوم در پژوهش و فناوري25/09/98دوشنبه
رونق تولیدپژوهش، فناوري و 26/09/98سه شنبه

اثربخشی اجتماعی، پژوهش، فناوري27/09/98چهارشنبه
پژوهش، فناوري، مشارکت ملی28/09/98پنج شنبه
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ناوري و تقدیر از پژوهشگران برتر، اساتید شایسته تقدیر، اعضاي مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و ف
و ...هنري دانشجویی -شوراي پژوهشی و انتشارات و مرکز رشد و انجمن هاي علمی

با "پژوهش اثربخش: فناوري ارزش آفرین، رونق تولید"مراسم هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با شعار 
دکتر علیرضا عراقیه مدیرکل امور پژوهش و ضا اسفندیار رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، حضور دکتر محمودر

و جمعی از مسئولین و اعضاي هیأت علمی واحد تحصیالت تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی
محمودرضا اسفندیار رئیس واحد در این مراسم، اسالمشهر در سالن کنفرانس ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد. دکتر

ضمن تقدیر از کلیه دانشگاهیان واحد اسالمشهر، اعضاي این واحد دانشگاهی را همچون خانواده اي دانست که همواره با 
وي خاطرنشان کرد: هیچ موفقیتی حاصل همکاري و هم افزایی در مسیر علم و اخالق براي توسعه قدم برداشته است.

روحیه همدلی و همچنینمی شود مگر اینکه تمام اعضاي یک مجموعه، با هم همکاري و هم افزایی داشته باشند. ن
هم افزایی، اخالق علمی و تقواي پژوهشی را اولویت هاي اساسی در پیشرفت و توسعه جوامع برشمرد و گفت: اخالق 

و انسان پژوهشگر تنها با بهره گیري از مجموعه علم و اخالق علمی، توصیه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده
ضمن تبریک روز و هفته پژوهش به پژوهشگران این واحد دانشگاهی، مهمترین عامل براي ایشانمی تواند موثر واقع شود.

تر رشد افراد با حرکت و پیشرفت جامعه را منابع انسانی آن دانست و یادآور شد: وظیفه ما دانشگاهیان، مهیا کردن بس اسفندیار در خاتمه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبري دکتر.استسازندهعلمینقدازاستقبالمداري واخالقمحوریت	
(مدظله العالی)، پژوهش را عامل اصلی قدرت در دنیاي امروز دانست و خطاب به حاضرین، خواستار توجه بیش از پیش به 
پژوهش و پژوهشگري اخالق محور در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور شد. حجت االسالم والمسلمین

نوروزي معاون نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر در این مراسم سخنان خود را با حدیثی از 
یعنی اقتدار؛ و سلطان آغاز کرد و افزود: »اَلعلم سلطان«حضرت امیرالمومنین علی (ع) در اهمیت علم و پژوهش که فرمودند: 

تقدیر از پژوهشگران و فعاالن عرصه علم و پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، وي بعد از علم منبع اقتدار است.
در بخش پایانی ایشانسوره مبارکه آل عمران، بر اهمیت علم و دانش، و جایگاه اهل علم سخن گفت. 18با اشاره به آیه 

ایران پرداخته و پیوند دین و علم را از سخنانش به مقایسه آمار تولیدات علمی قبل و پس از پیروزي انقالب اسالمی 
دکتر علیرضا عراقیه مدیرکل امور پژوهش و تحصیالت تکمیلی معاونت علوم دستاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمی برشمرد.

نیز در این مراسم با تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران حاضر، از ظرفیت و توانمندیهايانسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی
این مراسم با ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت اشاره نمود. باالي علمی و پژوهشی اساتید و همکاران واحد اسالمشهر 

پژوهش و فناوري واحد اسالمشهر طی یکسال گذشته توسط دکتر معصومه سهرابی معاون پژوهش و فناوري این واحد 
اساتید ارتقاء یافته به مرتبه شایسته تقدیر، ن پژوهشگران برتر، استاد عضو هیأت علمی بعنوا4دانشگاهی ادامه و با تجلیل از 

ور، ارئیس مرکز رشد واحدهاي فنو ، رؤساي مراکز تحقیقاتی و...اعضاي شوراي پژوهشی، شوراي انتشارات علمی،دانشیاري
ور حسابی، اعضاي تیم رئیس و معاون مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی پروفسرئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،

گفتنی است حاضرین پس از اتمام این .دانشجویی خاتمه یافت-اعضاي برتر انجمن هاي علمیسازه هاي ماکارونی و 
در محوطه سایت مرکزي واحد اسالمشهر توانمندیهاي حوزه پیشگیري و مبارزه با ایدز و اعتیادمراسم، به اتفاق از نمایشگاه 

.بازدید کردند
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برپایی نمایشگاه توانمندیهاي حوزه پیشگیري و مبارزه با ایدز و اعتیاد توسط مرکز تحقیقاتی سوء مصرف مواد و 
اختالالت رفتاري واحد
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آزمایشگاهی پروفسور حسابی- بازدید دانش آموزان دبیرستان شهداي صدیقه طاهره (س) از مجتمع کارگاهی

برجسته حقوقاساتیدبا سخنرانی » بررسی جرائم علیه امنیت کشور« سخنرانی علمی 
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کارگاههاي آموزشیگزارش مصور از سخنرانی هاي علمی و 

دکتر شهرام خانزادهسخنرانی سخنرانی خانم جعفري و خانم فاطمی 

دکتر اکرم مصفاسخنرانی دکتر آتوسا طوسی                                                                                  سخنرانی 

دکتر زهره اسمعیل زادهکارگاهدکتر نصراله مقصوديسخنرانی 
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دکتر اکرم السادات دلبريسخنرانی خانم رویا فرج الهی                                                                                      کارگاه

خانم رویا فرج الهی                                                                                             دکتر سعید سعیدي پور                                                                                    کارگاهسخنرانی 

دکتر محمد عباديسخنرانی دکتر پري سوسهابی                                                                                    سخنرانی 
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دکتر سعید صداقتیکارگاهدکتر طاهره السادات نعیمی     سخنرانی 

دکتر ساناز میرزایانسخنرانی 



۳۰نشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهردا


