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خبرنامه داخلی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
ت ششن:گمدمع گکلگپدشش،گاظدع ،گزندعگشگمطالعد

تشکيل گروه دفاتر ارتباط با صنعت
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی
دکتنگنلکگا دگمعالمگکنداگب گنتظرسعگمعتکرد ارنگ
چ گب تنگبخشگپرژشاشگشمدر اد،گگنشاردگدعگ
س تم نجدماگنت هلگممگن ردشا نگپژشا رد،گ
ن دشا نگعلمدگشگن شنمگگدفدتنگمعتکد گبدگصرت پگ
شمد اد،گت ه لگش .
نلکگا دگا فگممگت ه لگمشرنگگرنش گعمگدعشدفرپگ
ا دماداگصت پگشگجدن گممگشمدر ادگشگممگسرساگ
دشهن،گمطالعگعسدادگسنشعگمشلسشپاداگپژشا د،گ
عتدششنگطنحادگشگفنصرپگاداگعقر گانمعدمارداگ
پژشا د-صرت تدگبر گجدن ر گار فگ(مسردت ،گ
کدعشتدسرردگگشگدما ررجسشدگگنقرردطعگت ص ر ال
تهم لد)گمعالمگکند.گ
شاگمفزشداگبنارنمعاگمعتکرد گازدشرکگشمدر اداگ
خدعجگممگشکگمسرتدگ،گنردتسمار گمشلر نگار مگدعگ
ت ه لگت ماداگپژشا دگبدگمستفدد گممگمنهدارد گ
شمد اداگنذکسعگبنماگماجدمگطنحاداگن رتنکگ
بدش .گضمنگمشته گمشنگمعتکد گازدشکگنردتسمار گ
عمادگبنماگماتقدلگن ضال گپژشا دگب گصرسع گ
سنشعگشگب شگگشمسط گب گسدمندگگشگدعگع نگددل
معم ر گعماهدعارردشدگممگسرردمندگگبر گشمدر ادگشگدعگ
اردشپگمعتقدگکمدگشگک فدگدما هد گبدش .

ارتقای  8پلهای رتبه دانشگاه آزاد اسالمی
دکتررنگاهدارر معاگن رردشگگدما ررهد گشگع رر گ
پژشا هد گشگشرکه گزمندش رهدادگدما رهد گزممدگ
مسالندگممگمعتقدءگ 8پل گماگعتک گمشنگدما رهد گدع
پدشهد گطالش گدمعمگگعلم ) (ESIخکنگدمد.
شاگدعگمدمن ر گماررردعگدمشررپاگدعگپدشهررد گطالش ر گ
دمعمگگعلررمگنسس رر گکالعشسشررپگزارررد ت ه گگگگگگگگگگ
) Essential Science Indicators (ESIعتکر گ
دما هد گزممدگمسالندگممگاظرنگت ر مدگن رتت م
علمد،گدعگزخنشنگبر گعشمعسردادگزگگپدشهرد گبر
تدعشخگ 19داگسدلگ 9( 98ژماسش گسردلگ)2020گ دعگپدشهرد گمسرتتددا  web of scienceممگ100
ازمعگن عکگگفپ:گعش گت مدگن تت م گعلمرد
بدگ 8پل گص سدگب گجدشهد گ 101عس گمسپ.
دکتنگجرررردگگتصنشحگکند:گعتک گدما ررهد گزممدگ دما هد گزممدگمسالندگشگعش گن رزمگگمسرتتددگبر گ
مسررالندگممگسرردلگ 2016ترردگ 2020ن ر الداگممگ ممماگانگنقدلر گا ردگگداتر گک فردترنگشر گگ
 162ب گ 101برکسدگشدفت گمسپگشگدعگنقدش گبردگ نقد گدما هد گمسپگک گننتکطگبدگس دسپگاداگ
ششژ گشگنؤثنگدما رهد گزممدگمسرالندگدعگعمسرتدا
سدلگگذشت گ 8پل گمعتقدءگشدفت گمسپ.
دکتررنگاهدارر معاگبرردگمشرردع گبرر گعکررسعگت رر مدگ تسس گتسل م گعلمدگشگپژشاشگمثنگذمعگمسپ.
ن تت م گعلمد امدش گش گدما هد زممد مسالند

ابالغ بخشنامه ماموریت مطالعاتی
دکتررنگعضررد دگنرر شنکلگدش لمدسرردگعلمرردگشگ
امهدعاگاداگپژشا دگبدگب دگگاهد گششژ گعشدسرپگ
ن تنمگدما هد گب گست گدما هد گزممدگمسالندگدعگ
عمستداگپ دد گسدماگعماکندارداگسرت گممگجملر گ
عماکررندگ 13اظرردمگزنسمشرردگنکترردگبررنگت سشررلگ
ا فمت گفنصرپگاداگنطدل ردتدگشگسردندا ادگشگ
ا مشپگعلمدگشگفناتهدگدما جسشدگگشگمسدت گبدگ
تسج گب گا دمادگشگمشلسشپگارداگک رسعگشگعماکرندگ
اظدمگپژشاشگشگفتدشعاگنکتردگبرنگسردندا ادگش
ا فمت سرردماگبنادن ر گاداگپژشا رردگبنمسررد گ
نزشپگاررداگا ررکدگشگعارردبتدگشگنتنسعش رپگگنمشد
دما هد گشگب گنتظسعگمعتکد گپ سسرت گشگا فمتر گ
معضررداگا ررد گعلمرردگبرردگسرردشنگدما ررهد گادگشگ
نسس رد گعلمرردگشگپژشا ردگن تکررنگدمخلرردگشگ
خرردعجدگدعگعمسررتداگتسمامت سرردماگعلمرردگشگ
زشتدشدگبدگدستدشعدادگشگعش گاداگج ش گعلمرد
شگفتدشعاگشگا زگعفعگن هلگجدن ر گشگصرت پگش
معتالاگنسا پگعلمدگشگفتدشعاگک سعگشگدضسعگ
دعگعنصررر گاداگعلمررردگب نگململلرررد،گخکرررنگممگ
معرررالم«بخ رررتدن گندنسعشرررپگنطدل ررردتدگدعگ
دما ررهد گاد،گننکررزگعلمررد،گجدن ر گشگصررت پ»گ
دما ررهد گزممدگمسررالندگب ر گشررمدع گ10/69318
نسعخگ 98/10/28ب گن دشاردگ،گعشسرداگننمکرزگشگ
ن شنمگگکلگشگعشسداگمستدگگاد،گشمد ادگشگننمکرزگ
زنسمشدگشمد اداگدما هدادگعمگمعالمگکند.

برگزاري نشستهاي راهبري
پژوهشی مناطق
دکتنگعطدعممد گن شنگکلگپدشش،گاظدع گشگزندع شگ
مطالعررد گپژشا ررهد گشگشررکه گزمندش ررهدادگ
دما هد گدعخصسصگما مفگبنگزمعاگا پگاداگ
عماکناگپژشا دگمستدگگادگمعرالمگکرنداگد ربگ
نتنسعشپگاداگپژشا هد گشگشرکه گزمندش رهداد
دما ررهد گزممدگمسررالندگدعگخصررسصگن ر شنشپگشگ
ا مشپگنتدبع،گمشنسدخپگادگشگاظردمگپرژشاشگدعگ
دما هد گک گشرردنلگشکه گننمکرزگت ق قرردتدگشگ
زمندش ررهدادگشگنتدبعگما رداد،گمطالعرررردتدگش
ف زشهدگبدگا فگتسل گدماشگشگمعم گعم گدلگادا
021-66710973

ابالغ  9عنوان دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت کاربردی
در معاونت امور آزمایشگاهها و مراکز تحقيقاتی

دکتنگن م اگنر شنکلگپژشا ره گادگشگننمکرزگ
ت ق قدتدگپژشا هد گشگشکه گزمندش هدادگمعالمگ
کنداگدعگعمستداگمعتقرداگسرطحگعلمردگمعضرداگ
ا ت گعلمدگشگکدعکتدگگزمندش رهد گادگبخ رتدن گ
شمدع گ 69364نسعخگ 98/10/28مبالغگش .
بنگپدش گمشنگبخ تدن ،گت مدگ 9کدعگرد گزنسمشردگ
کرردعبنداگنخرررتکگبررر گکرردعگبررردگتجر رررزم گ
زمندش هدادگپ نفت گبنماگمعضداگا د گعلمدگ
شگکدعکتدگگزمندش هد گتدگپدشردگگمسرفت ند گسردلگ
جدعاگبنادن گعشزاگش گمسرپ.گکدعکتردگگدرسم گ
زمندش ررهد گادگجرررپگتهم ررلگمطالعررد گفتررد،گ
بدمزنسماگشگمفزمششگسطحگنردع گخسدگندگتسمات گ
دعگدشع گاداگزنسمشدگنسعدگمشدع گثکرپگاردمگشگممگ
نزمشداگشرنکپگدعگدشع گا رزگنطردبخگبخ رتدن
ننبسط گبرن گنت گشسا .
شاگدعگمدمن گمفزشداگبنادن گعشزاگبرنماگبنگرزمعا
ت مدگ 676عتسمگگدشع گزنسمشدگتخصصدگکستد گ
ن گزمندش هدادگشگکدعگدادگتسسطگشمدر ادا

دما هدادگدعگسنمسنگک سعگممگمبتر ماگشررنشسعگ
سدلگ 98تدگپدشدگ سدل جدعاگماجدمگگنفت گمسپ شگ
عمسمگنتقدض دگگندگتسمات گدعگمشنگدشع گاردگثکرپگ
ادمگامسد گشگگسما تدن گن تکرنگدعشدفرپگامدشتر .گ
فرنسپگکدنلگمشنگدشع گاداگزنسمشدگدعگپسعتدل
سدادگبر گزدع گ Saha.iau.irبصرسع گجردنعگ
دعجگشگادبلگدستنسدگعمسمگندگبدش .
ن مرر اگدعگمدمنرر گمفررزشداگننمکررزگخرر ند گشگ
شکه گاداگزمندش رهدادگشگت ق قردتدگبردگار ف
ت ر لگفنمشت اداگمجنمشدگشگپدسخهسشدگب گا ردمگ
نخدطکررردگگبررردگترررال گپژشا رررهد گشگشرررکه گ
زمندش هدادگشگبدگدمدشپگشگاظنگن دع گعشدسرپ
ن تررنمگدما ررهد گدعگادلرربگبخ ررتدن گشررمدع گ
 24020نسعخگ 98/04/30مبالغگشگمجنمشدگشر گ
مسپ،گعشسداگن تنمگمشنگننمکزگا زگپ گممگطردگ
ننمدلگنصددک گت نگشگدعگمستدگگادگن غسلگب گ
کدعگش گما .

اسزشعما گنکتتدگبنگپژشاشگدعگپدسخگب گا دمارداگ
نلدگشگن لدگمسپ،گمشنگدسم گمار ممگبر گبنادنر گ
عشزاگا پگاداگعماکناگپژشا دگنتطق گماگبدگ
عششهندگتمنکزگنسثنگبرنگتسسر گمشنسردخپگادا
منسعگپژشا د،گدعزن ممشدگممگننمکزگت ق قردتد شگ
زمندش هدادگمستدگگادگشگتسس گمعتکد گنسثن برردگ
صتدشعگعمگدعگدستسعگکدعگانمعگدمد گمسپ.
عطدعممد گنرمگتنشنگما مفگا پگاداگعماکندا
عم:گ"تقسشپگادبل پگپدسرخهسشدگاظردمگپژشا ردگ
دما هد گب گا رردماداگت ق قدتدگنلدگشگن لد"،

"اظدع گشگمعمشدبدگبنشگگدمداداگپژشا د،گت قخگ
بنادن گاداگپژشا دگمسرتدگگاد،گپ رنفپگطرنح
پدششگزممدگمسرتدگگاد""،تسسر گکمردگشگک فرد
ف دل پگادگشگدستدشعداداگپژشا رد""،مفزمشررش
دعزنرر ادگشگنترررردفعگدما رهد گممگف دل پگاردا
پژشا ررد""،مفررزمششگپژشاشگاررداگا فمتررر گشگ
کداش""،پژشاشگاداگب شگگتقدضردگشگشردگبر شگگ
کدعب پ" "،مفزمششگسرنندش گگذمعاگب نشارد دعگ
ف دل پگادگشگدستدشعداداگپژشا ردگدما رهد ""،
مفزمششگف دل پگادگشگادبل پگاداگب نگململلدگاظدم
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سال اول ،شماره 1
خبرنامه دیماه 1398
جهاد سردار شهید قاسم سممینا ج جهماد
بزرگج بود و خداو مد یمز شمهادو او را
شهادو بزرگج قرار داد .حاج قاسم با مد
هنینجور بم شمهادو جرسمید .خوشما
ب حال حاج قاس ک ب آرزو ش رسید ،او
شوق شهادو داشم و بمراآ آا اشم
جر خ و داغدار رفقاآ شهیدش بود.
قام عظ رهبرآ
۱۳۹۸/۱۰/۱۳

حضور عضو هيات علمی واحد
نجفآباد در ليست پژوهشگران
پراستناد سال 2019

ن شنکلگمنرسعگکتدبخدار گاد،گنجرال ،گمات ردعم گ
علمدگشگعلمگستجدگخکرنگدمداگبرنگپدشرزگگرزمع
سرردلگ 2019نسس رر گکالعشسشررپگزارردل ت ه
دعبدعۀگپژشا هنمگگپنمستتددگجردگ،گجتدبگزاداگ
دکتنگزع گکنشمگپسعگعضسگا رت گعلمدگدما رهد گ
زممدگمسالندگشمد گاجفگزبددگدعگدسم گنرت سردگ
جررزشگتتث نگررذمعتنشنگاسش ررت گدگگمشررنگدررسم
ن نفدگش گما .گ
دکتنگعلدگجردگگدعگمدمن گمضدف گکرنداگنؤس رزگ
کالعشسشپگزادل ت ه گدعگسدلگ 2019اردمگبر شگ
ممگششگازمعگپژشا هنگعمگدعگ 21من ترزگعلمردگ
دعگسرر دازگپژشا ررهنمگگپنمسررتتددگجررداگدمد گ
مسپ.گمشنگپژشا هنمگگامدشتر ۀگبر شگممگ1200
نؤس گممگب شگممگ 60ک سعگجردگگا رتت .گدعگ
مشرررنگششرررنمششگ 12پژشا رررهنگشمب رررت گبررر گ
نؤس ررر گاداگمشنماررردگممگتتث نگرررذمعتنشنگادگدعگ
پ نفپگعلسمگشتدسدشدگش گما .
بنماگشتدسدشدگپژشا هنمگگپنمستتدد،گنقدل گاداگ
پنمسرررتتددگدعگا رررنش گاداگامدشررررر گشررر گگگگگگ
 web of scienceدعگعلسمگشگعلسمگمجتمردعدگ
ممگسرردلگ 2008ترردگ 2018پ مرردششگشرر گما .گ
نقدل گاداگپنمستتددگزاردشدگا تت گک گب تنشنگ
مستتددگعمگدعگمن ت گاداگعلمدگخسدگندگگ نار گش
دعگشکگدعص گاخ پگجرداگدمعار گشگدعگپدشهرد گ
«طالشررررر گدمعمگگعلرررررم»گ()ESIگندگزشتررررر .گ
پژشا ررهنمادگکرر گنقدلرررزگپنمسررتتددگدمعاررر ،گ
پژشا هنمگگتتث نگذمعگب گشمدعگندگعشا گشگزاردشدگ
کرر گادن رردگگبرردگفنمشمارردگب ررتناگندگزشرر ،گ
تتث نگذمعتنگا تت .گممگمشنگعش،گپژشا رهنمگ برنگ
پدشزگشمدعگنقدل گاداگپنمستتددشدگگعتک گبتر اگشگ
زاردشدگک گدعگشکگدعص گاخ پگجداگگنفت گما ،گ
ب گعتسمگگپژشا هنگپنمستتددگن نفدگندگشسا .

پژشا دگدما هد " "،تسس گنتسممگگشرکه گاداگ
زمندش هدادگشگت ق قدتد" عتسمگگکند.
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