اض اداری اکمنیندعلا(ع):د ا تىدطلبىد دد ىدک د داادد غمدا بزت ندخصلتد دب ت ندادبدا ت.د
بزرگداشت  22بهمن ،یعنی ،یادآوری ایثار ،رشادت و شهادت طلبیی
امتی که با پیروی از سالله حسین (ع) بسییاری از معیاد ت جهیان
مقام معظم رهبری
مدرن را دستخوش تغییرات بنیادین کرد.

خبرنامه داخلی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
تد ن:دادا ادکلداز

صدور مجوز راهاندازی  5مرکز
تحقیقات و  17گروه پژوهشی
رگگد کلداه هش گ دادهزد در اکگگزدتی ی گگزتاداا
صد درت اد ااداندااید 5ر کزدتی ی گزتاد د17
گ اداه هشادهمچنیندتمد ددرتگ اد 7ر کگزد
تی ی زتاد دصد داا زمد گزدتمد گددا گند12
ئیسدر کزدد دد مزاد ززد 1398خب دداد.
دکت دریمدیدد دادارهدگهت:دبزدتش یلدکمیتگهد
ر اکزدتی ی زتاداادبیندد خ ا تدهزید یداد د
ب گگادرسگگتنداامدرتگگ ادر اکگگزدتی ی گگزتاد
ان ژِیدن د ااددا ذامداه ه دهگزیدق نگاد ااگدد
اه اامدا د درززضدادقضز اد ااددشگزه دمد
اریندشنز ادازش اد ااددعل مد دتی ی گزاد د
 Monoclonal Antibodiesااگگگگددتهگگگگ ا د
ر کزیدصزد دشد .همچنگیندرتگ ادفززکیگتد7
ر کزدتی ی زتادشزرل؛در کگزدتی ی گزتاداسگتهد
اادددارغز مدعلگ مد ب درییطدا سگتد ااگدد
ش شت مدان ژِیدهزیدن د ااگددب شگه مدرهند گاد
رگگگ ادد ااگگگددک جمدگیزهگگگز دگ رسگگگی ید د
نیمهدگ رسگگگی ید ااگگگددش شگگگت مد بزتیگگگ،د د
فنز یدهزیدن مد ااددتب زد دگ دشآ ید ااگدد
شتد دنیزداا زمد زید 12ر کگزدتی ی گزتاد
صزد د زدتمد ددشد.

مدنظز امد رز د داطیعزا

دانشگاه آزاد اسالمی دومین دانشگاه برتر ایران
دانشگگگگآزاد ااددا گگگگیرادد د گگگگ ا  2020بیگگنداکمللامدد د شتهدعل مدکزر ی ت د تبهد110
تبهدبندیدبهت نددانشآزادهزیدجهگز د گ .داس.د بگگینداکمللگگامدد د شگگتهدشگگیماد تبگگهد121
بینداکمللگگاد دد د شگگتهدفیز گگ،د تبگگهد235
نی ادد رینددانشآزادب ت دا ا دشد.
رد کلدارگ دکتزبازنگهدهزمدرتگیامدانتشگز ااد بینداکمللاد ادکس دک دادا ت.
علمگگگاد دعلند گگگنتاداه هشگگگآزاد دشگگگب هد دانشگگگآزاد ااددا گگگیرادد دا اادهگگگزیدعلگگگ مد
ارز شآزهادخب ددادمدب ا زسد گ ا د 2020کشگگز ایدبگگزد تبگگهدبینداکمللگگاد84مدرهند گگاد
تبهبندیدبهت نددانشآزاهزیدجهز د« گ .داس.د عم ا دبزد تبهدبینداکمللاد 35درهند ادبزد تبهد
نیگ ا»مددانشگگآزاد ااددا گگیرادبزگگددااددانشگگآزا بینداکمللاد 44بزددااددانشآزادتهگ ا د تبگهدد مد
ته ا دد دریز د 500دانشآزادب تگ دجهگز د د 70کش د ادکس دک دد دد دا اادعلگ مدگیگزهاد
دارگگگادبگگگزد تبگگگهد 432بینداکمللگگگادبزگگگددااد
دانشآزادب ت د یزدق ا دگ فت.
 31دانشآزادا انادد دریز ددانشگآزادهگزیدب تگ د دانشآزادهزیدته ا د دت بیتدرد سد تبگهد گ مد
جهز دجزیدگ فتهانددکهدارتیزادکگلد د تبگهد 10رلاد ادکس دک دادا گت.دهمچنگیندد داگ ااد
دانشآزادب ت دا انادد دنظزمد تبهبندید گ .داس.د ا ستدشنز اد دبی شیمادبگزد تبگهدبینداکمللگاد
466مدبزددااددانشآزادهزیدعل مدازشگ ادتهگ ا مد
نی ادد جدگ د دادا ت.
دکت دجهز دخزط دنشز دک د؛دب داز هد تبهدبندید ته ا د دعل مدازش ادشهیددبهشتاد تبهدچهز مد
ر ض عادا ندنظزممددانشگآزاد ااددا گیرادد د 6رلگگاد دد داگگ اادعلگگندرگگ اددبگگزد تبگگهد225
شگگتهدر ض گ عادرهند گگادر زنیگگ،مد زضگگامد بینداکمللادبزددااددانشآزادهزیدته ا مداری کبیگ مد
رهند ادبگ د داک ت نیگ،مدعلگ مدکگزر ی ت مد صنزتادش فد دصنزتاداصگههز د تبگهداگنتند
شیماد دفیز ،دب ت ند تبگهدکشگ د ادکسگ د رلاد ادکس دک دادا ت.
ک د.دهمچنینددانشگآزاد ااددا گیرادد د شگته د دجگگد زدا گگ ددانشگگآزادهزیدب تگگ دا انگگادد د
رهند ادر زنی،د تبهد 5بینداکمللامدد د شتگهد ا اادهزیدر ض عادبهدهم ااد تبهدجهگزناد نهگزد
زضگگگاد تبگگگگگهد 29بینداکمللگگگامدد د شگگگتهد ردادا ت.
رهنگگد ادبگگگگگ د داک تگ نی،د تبگگگه 93
نام مؤسسه

ابالغ شیوهنامه ساختار و وظایف
کنسرسیوم واحدهای پژوهشی
رگگد کلداه هش گ دادهزد در اکگگزدتی ی گگزتاداا
ابیغدشی ادنزرهد گزختز د د یگز فدکنس گی مد
اادهزیداه هشادبهدرنظ دت سیندکز مدا هیگزد
اادر اایدکز یمدانت گززد داشگت اتدتت بیگزادد
اادهزیداه هشاد(ر اکزدتی ی زتا)دخب دداد.
دکتگ دریمگدیدافگگز د:دکگز مدهمگزهنآادریگگز د
ااگگدهزیدراتلگگفددانشگگآزاد ااددا گگیرادبگگهد
رنظ دت سیندکز مدا هیزداادر اایدکز یمدانت ززد
داشت اتدتت بیزاد دنهز تزًدا کگتدبگ دربنگزید
ب نزر گهدایدرنسگگتندبگگزدچش گندانداایدرطل گ بد د
رز زدب دکسادا شیدادنیست.دبهدرنظگ د فگعد
ا ندنیزامدض ادتش یلدکنس ی رادرشتملد
ب د اادهزیدفزززدد دا ااد اادهزیداه هشگاد
رگگ ددت جگگهد دعنز گگتدرسگگر کیند گگ بطدد د
رتم عهدرد تاددانشآزادق ا دگ فتهدا ت.
یدگهت:دااداهدافداصلادا ندشی ادنزرهمدتز فد
ا ژادهزید اهب دیدد د طحدکی درلا( Mega
)Projectد درگگد تداجگ ایدا گگندا ژادهگگزدد د
جهگگتد فگگعدنیزاهگگزیدکشگگ د دهندف گگ ید د
ت سگگیندکز دد دا گ اادط یدهگگزیدتی ی گگزتادبگگهد
رنظ دجل گی یداادانتزمداه ه دهزیدر ااید د
ت ا ید د گزرزندهامدهمس گزایمد رگ ا د د
ت انمند گگزایداتزنسگگیلدهزیدر ج گ ددد دا گ ااد
ااگگدهزیداه هشگگادد دبدنگگهددانشگگآزاد اادد
ا گگیرادبگگزدهگگدفدا ت گگزردبهگ دا یدد داجگ اید
ا ژادهگگزیدکگگی درلگگاد ادرادتگگ ا دب شگگم د.
گهتنادا ت؛دا ندشگی ادنزرهدرگ ا دیداادجملگه
دارنهدکگز ب دمد گطحدرسگر کیتدهزد داقگدارزامد
زختز د گزارزناد دفگزادرطزکزگزتاد ...د ادد دبگ د
رادگی د.
021-66710973

ابالغ آئیننامه اجرایی کانونهای
دانشگاه صنعت و جامعه

براساس رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان

امتیاز کل

دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تبریز
دانشگاه شیراز

52.4
50.5
45.8
45.7
43.3
43.2
43.2
38.9
37.9
37.7

سال اول ،شماره 2
خبرنامه بهمن ماه 1398

رتبۀ ملی
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10

رتبۀ جهانی
405
454
591
595
676
678
678
810
841
850

ئیننزرهداج ا ادکزن هزیددانشگآزامدصگنزتد
جزرزهدبهدشمز اد 10/68443رگ د98/10/24
ابیغدگ د د.دد دهمیند ابطهدخزننددکت درل،نیزد
رد کلدکزن دهزیددانشآزامدصگنزتد دجزرزگهم
کزن دهزیددانشآزامدصنزتد دجزرزهد ادبهدعن ا د
ریهلادب ایدگ دهمز امدهنداند شاد دهندافزا اد
صنز عد ددانشآزاد ااددا یرادعنگ ا دکگ د کگهد
رات انگددضگمندب گادی فیتدهگزیدر جگ دد
کشگگ دد دا اادهگگزیدگ نگگزگ داقتصگگزدید د
صگگنزتاد دنیزاهگگزید دهگگزدااد ،د گگ د د شگگنزد
نمگگ د دصگگنز عد دد گگتآزادهزیداج ا گگادبگگزد
ت انز ادهزد دی فیتدهزیددانشآزادااد یدد آگ مد
ارینهد زادرنز بادبگ ایدانز گزددتهزهندنزرگهدهز د
ق ا دادهزیداه هشاد دصنزتادبگیند ااگدهزید
دانشآزهاد دصنز عدرلاد دف ادرلادبزشد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با
فرآیند ثبت اختراع و قوانین آن
اداادشگزخ هگزیدرهگندد دا ا گزبادت گزهد
کش هزمدنیگ ادببگتد دامز گتدااداخت اعگزاد د
زا کز د دا ت.دعدمد شنز ادبزداص زدببگتد
اخت اعمدرم ندا تدا گند نگدد ادبگزدرشگ یاد
ف ا اناد به دکندد د زدف صتدببگتد اداادفگ دد
ل دنمز د .کذا ادا اکگلدکگزن هگزیددانشگآزامد
صنزتد دجزرزهدد دنظ ددا دم کز گگزاد ر اشگاد
شنز ادبزدق انیند دف نددببتداخت اعگزا ادبگزد
اض درد ز دادا ادببتدرزک یتهزیدصنزتامد
کگگزن داتنگگتدا گگ ا د دصگگند دامز گگتدااد
اه هشآ ا د دا تز دهز ب گزا دکند .ا کیندد اد
ا گندکز گگزادنیگزدد دا گتز دا دبیگلدبگزداضگ د
اعضگگزیدهیگگزادعلمگگاد ددانشگگت ز دد دتگگز
 98/10/11ب گزا دشد.

دستاوردهای دومین و سومین نشست راهبری پژوهشی منطقهای دانشگاه آزاد اسالمی در مناطق  3و 4

د دتز د 7 6د 98د ریندنشستد اهبگ ید
اه هشگگگگگادرنط گگگگگهدایدد درنط گگگگگهد 3د
بز تز دشگگ قامد بز تگگز د ،بامدا دبیگگلد
انتز دد دا تز د بز تز شگ قادبگهدریزبگزناد
ااددتب زدب گزا دگ د د.
نآزهدا یدرزز ددانشآزاد د ئیسداه هشگآزا د
شب هد ارز شآزهادافز د؛ رأر تداه هشآزاد د
شگگب هد ارز شگگآزهادد داگ ااداگگه ه دبگگهدد د
باگگ دت سگگیندرگگاشگگ د)1 :دب نزرگگهد زید د
یز گگتدگذا یداگگ ااداگگه ه ددانشگگآزاد)2
نظگگز اد دا ا گگزبادبگگ دنیگگ اداجگگ ایدارگگ د د
فززکیتهزیداه هشادد دا تز دهزد د اادهز.
نآزهگگدا یدادارگگهدداد:دد دنشسگگتدرنط گگهد3
نشستهزیدتاصصگادبگزدا اادهگزیداقتصگزدی
بز تز دش قادبزداض درزز دار همزهنآا
اقتصزدیدا گتزندا ید بز تگز شگ قامد ئگیسد
انتمندرد گ ا دصنز عدا ندا تگز مدرد گ عزرل
PNA@IAU.AC.IR

رتتگگمعدرگسد نگآ مدرد گ عزرگلدشگ کت
ت اکت گگگگزایمدرگگگگد کلدادا ادا گگگگتزندا دد
بز تگگز شگگ قامدرگگد عزرلدشگگ کتدچگگ ممد
نمز نداداتز دبزا گزنادتب زمدرد عزرلدشگ کتد
بدرنط هدایمدرزز دفنز یدرنط هد هادعلند
فنز یدا تزندا یمدرد دعزرلدشگ کتداری نیگزمد
رد در کزدتی ی گزادبه ادرنگددت گزهداز گدا مد
ئیسداتیز هدکهزشز دتب گزمدنمز نگدادر سگهد
دفگگزعادد درنط گگهدشگگمزکغ بد د،گگ بمدرگگد د
نی گزادا ا تادتب زمد ئگیسدادا ادکگلد ICTد
ئیسدانتمندقطزهد گزاا دتب گزد جمزگادااد
اه هشآ ا د ااددتب زدب گزا دگ د د.
یدرهمت ندد تز دهزیدا ندنشستد ادصد د
رت ادر اکزدتی ی زتادچ مد دکهگ مدانز گزدد3
تهگگزهننزرگگهدفگگادرگگزبینددانشگگآزاد ااددا گگیراد
ا گگتز د بز تگگز شگگ قاد داتگگز دبزا گگگزناد
بز تگگگگز دش قامدنی گزاداگگ ا تادتب زد
شگگگ کتد گگگهزراد بدرنط گگگهدایدا گگگتز د
بز تگگز شگگ قادجهگگتدا تبگگزاد دتززرگگل
هم ز یدصنزتاد دتی ی زتادعن ا ک د.
نآزهگگدا یدافگگز د:دد دتگگز د 13د 14د98
ریندنشستد اهب یداه هشادرنط گهدایدد د
رنط هد 4دا گتز دهزیدقگز نمدقگنمدر کگزید د
همدا دبهدریزبزناد ااددقز ندب گزا دگ د د.
اداادرهنت نداهدافدا ندنشسگتمدب گگزا ید
نشستهزیدتاصصادبزدا ااداقتصزدیدد
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ا تز دقز ندبگزداضگ د ئگیسداتگز دبزا گگزنا
ا تز دقز نمدرد کلدادا ادا تزنگدا دد د ئیسد
زارز دصنزتم رزد د دتتز امدرزز دت افی،
شه دا ید دنمز ندادش کتدشه تهزیدصنزتاد
دا گگتز د دنمز نگگدگز دش گ کتهگگزد دصگگنز عد
رست دد دا تز دقز ندبهدبیز دن گزاد دن طگهد
نظ ااد دنی ادتززرلد دا تبزادصنزتد ددانشآزاد
ب گزا دشد.
رهنتگ ندد گتز هزیدا گندنشسگتدانز گزد 5
تهزهننزرگهد دقگ ا داددفگادرگزبینددانشگآزاد اادد
ا یرادا تز دقز ن اتز دبزا گزنامدادا ا کلد
ا تزندا دمد گزارز دصگنزتمدرزگد د دتتگز امد
رزز نتدت افی،دشه دا ید دش کتدشه تدهزی
صنزتادا تز دقز نداشگز ادکگ د.دهمچنگیند5
تهزهندنزرهدنیزدفادرزبینددانشگآزاد ااددا گیراد
ااددهمدا دبزداتز داصنزفمدادا ادکلدرازب اامد
صنز عدربلد درنبتمد گزارز دتنظگیندر گ اا
دا گتز د
اد اد دادا ادکلد رگ ا د داگ
همدا دبزدهدفدت زهدهم ز یهزیدصگنزتاد د
تی ی زتادرنز ددگ د د.دصد درت ا ر اف ت
اص کا  ،ر کز تی ی زتام  3گ ا اه هشا
ب گگگزا ی د کز گگگزا ت انمند گگزای اا د آگگ
د تز دهزی ا ن نشست ب د.
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