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سخن مدیر مسئول...

پژوهــش و فنــاوري بــه عنــوان يــك
ضــرورت نــه تنهــا در ســاختار
دانشــگاهها بلكــه در آمــوزش و
پــرورش و ســاير دســتگاههاي
اجرائــي نيــز مــورد توجــه جــدي
قــرار گرفتــه اســت .مقولههــاي
توليــد علــم و بســط دانــش بشــري ،
نــوآوري و خالقيــت ،تبديــل علــم به
ثــروت ،مهارت افزائــي و كارآفريني،
حتقيقــات كاربــردي و محصــول
محــور و ابــداع يــا بوميســازي
فناوريهــاي نويــن همگــي از مســير
پژوهــش و فنــاوري عبــور ميمناينــد.
حركــت دانشــگاهها از نســل اول و
دوم بــه مســت و ســوي نســل ســوم
و چهــارم يــا دانشــگاه كارآفريــن و
جامعــه محــور ،اهميــت پژوهــش و
فنــاوري را دو چنــدان منــوده اســت
و مأموريــت گراشــدن دانشــگاهها بــا
هــدف رفــع مشــكالت اجتماعي-
صنعتــي و زيســت محيطــي را بــه
صــورت كامــا ختصصــي نويــد
ميدهــد .در پرتــو ايــن رويكــرد،
دانشــجويان و فارغالتحصيــان
دانشــگاهي بــه عنــوان آيندهســازان
مملكت ،در ســطحي فراتر بــا امكان
بــه كارگيــري دانــش خــود در جهت
كارآفرينــي فناورانه و حضور مســتمر
در مــن جامعــه مواجــه خواهنــد
شــد كــه در بالندگــي و توســعه پايدار
اجتمــاعنقــشتعينيكننــدهايدارد.
"پيــك پژوهــش" در نظــر دارد
ابعادگســترده فعاليتهــا ،اقدامــات و
دســتاوردهاي پژوهــش و فنــاوري
دانشــگاه شــهركرد را بــه صــورت
گاهنامــه منتشــر منايــد تــا بــا آگاهــي
بخشــي بيشــتر زمينــه را بــراي حتقــق
اهــداف عاليــه و راهبــردي مرتبــط
دانشــگاه فراهــم منايــد.

فعالیت های پژوهشي و فناوري دانشگاه شهرکرد مرتبط با ویروس کرونا (کووید)19-
.1تشــکیل جلســه هیــأت رییســه بــا هــدف بررســی آمــوزش
الکترونیــک و تعییــن خــط مشــی اجنــام پژوهشـیهای مرتبــط
بــا ويــروس کرونــا
.2ارســال دعوتنامــه بــرای همــکاران متخصــص و مرتبــط بــا
کوویــد 19-جهــت ارائــه پروپــوزال بــه منظــور همــكاري بــا
وزارت بهداشــت
.3اعــام فراخــوان پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و
زیســت فنــاوری درخصــوص ارائــه طــرح مرتبــط بــا کووید19-
.4درخواســت از دانشــکده هــای علــوم پایــه و دامپزشــکی
درخصــوص تشــکیل هســته پژوهشــی مطابــق بــا آییننامــه
وزارت عتــف
.5تشــکیل  4جلســه کمیتــه بررســی طرحهــای پژوهشــی
کوویــد 19-بــه منظــور تصویــب طرحهــا
.6تصویــب هســتههای پژوهشــی کوویــد 19-بــا محوریــت
مطالعــات بنیــادی و مطالعــات بالینــی در شــورای پژوهشــی
دانشــگاه

.7تصويــب  7طــرح پژوهشــي در كميتــه حتقیقــات كوويــد 19
و شــوراي پژوهشــي دانشــگاه
.8حمايــت مالــي پژوهشــگاه ملي مهندســي ژنتيك و زيســت
فنــاوري از  3طــرح ارائــه شــده توســط اســاتيد دانشــگاه
شــهركرد بــه ارزش  750ميليــون ريــال
.9پذيــرش يــك واحــد فنــاور در مركــز نــوآوري دانشــگاه بــا
ايــده طراحــي و ســاخت ماســك جديــد بــراي محافظــت در
برابــر كرونــا
.10پذيــرش يــك واحــد فنــاور در مركــز رشــد دانشــگاه بــا
ايــده توليــد اتانــول بــا روش نويــن زيســت فنــاوري بــا راندمان
بــاال

فعاليت هاي حوزه معاونت پژوهشي و فناوري در ايام شيوع ويروس كرونا
در شــرایطی کــه بحــران کرونــا موجــب
تعطیلــی بســياري از فعاليتهــا در
کشــور شدهاســت ،ایجــاد بســترهایی
جهــت برگــزاری جلســات مجــازی،
سببســاز ظرفیــت جدیــدی بــرای
برگزاري جلســات در کشــور اســت .در
ايــن راســتا معاونــت پژوهــش و فنــاوري
دانشــگاه ،در دوران شــيوع ويــروس
كرونــا بــر اســاس زيرســاختهاي

موجــود دانشــگاه در حــوزه فنــاوري
اطالعــات ،بــه منظــور ايجــاد حتــرك
الزم در فعاليتهــاي پژوهشــي و
فنــاوري و بــا رويكــرد جلوگيــري از
ايجــاد وقفــه در روندهــاي اداري ،و
پيشــگيري از شــيوع ويــروس كرونــا و
ضــرورت حفــظ ســامت همــكاران
دانشــگاهي ،بــراي برگــزاري نشســت
شــوراها و كميتههــاي مرتبــط بــا

ايــن معاونــت ،برنامهريــزي الزم را
اجنــام داد .و متامــي جلســات حــوزه
معاونــت پژوهــش و فنــاوري دانشــگاه
بــا تــاش و همــكاري مديريــت
فنــاوري اطالعــات دانشــگاه بــا حضور
اعضــاي ايــن شــورا و كميتههــا ،در 6
مــاه اول ســال  99بــه صــورت ويدئــو
كنفرانــس ،برگــزار شــد.
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بــا مواجهــه بــا پدیــده هــا و بحــران
هایــی ماننــد ویــروس کرونــا،
اهمیــت پژوهــش هــای علمــی و
توســعه فنــاوری در بــرآورده کــردن
نیازهای بشــر بیــش از پیــش منایان
شــد .پیشــرو بودن در تولیــد دانش
و فنــاوری ثــروت زا و مــورد نیــاز
جامعــه همــواره از اولویــت هــای
کشــورهای پیشــرفته و همچنیــن
کشــور عزیزمــان بــوده اســت تــا
در بحــران هایــی اینچنیــن بتــوان
بــدون اتــکا بــه بیگانــه نــه تنهــا
بــه نیــاز جامعــه خــود پاســخ داد،
بلکــه از فرصــت پیــش آمــده
بــرای تولیــد ثــروت بهــره بــرد.
همــگام بــا جامعــه علمی کشــور،
پژوهشــگران و اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه شــهرکرد نیــز بــا
تــوان و همــت عالــی خــود در ایــن
مرحلــه حســاس که کشــور از یک
ســو حتــت شــدیدترین حتریــم های
اقتصــادی و از ســوی دیگــر درگیــر
شــیوع ویــروس کرونــا اســت از
جریــان علمــی کشــور جامنانــده
و مســیر تعالــی جایــگاه علمــی و
فناوری دانشــگاه شــهرکرد را مانند
گذشــته طــی می مناینــد .تاکیــد بر
پژوهــش هــای مســئله و محصــول
محــور و تولیــد بــرون دادهــای
پژوهشــی بــا کیفیــت از محورهای
اصلــی سیاســتگذاری معاونــت
پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه
شــهرکرد اســت تــا در پرتــو آن
ضمــن توفیــق در توســعه اســتان
چهارمحال و بختیــاری ،در رقابت
علمــی و ارتقــاء جایــگاه دانشــگاه
شــهرکرد در ســطح ملــی و بیــن
املللــی نیــز برجســته باشــیم.

عقد تفاهم نامه في مابني دانشگاه شهركرد و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج
از کشــور:در راســتای نیــل بــه اهــداف بلنــد مــدت چشـمانداز
علمــی کشــور و بهرهگیــری از ذخایــر علمــی و حرفـهای ســرمایه
انســانی خــارج از کشــور ،برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و
کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور بــه منظــور انتقــال دانــش،
جتربــه و ایدههــای فناورانــه بــه داخــل توســط مرکــز تعامــات
بیناملللــی علــم و فنــاوری و بــا همــکاری دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،پارکهــای علــم و فنــاوری ،شــرکتهای
فنــاور و مراکــز رشــد و نــوآوری منتخــب کشــور بــه عنــوان
«پایــگاه ختصصــی همــکار» اجــرا میگــردد تــا در قالــب حمایت
از اجنــام پروژههــای حتقیقاتــی و فناورانــه ماننــد پســادکتری،
فرصــت مطالعاتــی ،اســتاد مدعــو و معیــن ،راهاندازی کســب و
کارهــای فناورانــه ،اشــتغال در شــرکتهای فنــاور و برگــزاری
ســخنرانی و کارگاههــای ختصصــی بــه ارتبــاط مؤثــر متخصــص
و مراکــز علمــی و فنــاوری برگزیــده کشــور یــاری منایــد.

اهداف:

•اســتفاده از ظرفیــت علمــی و حرفــهای متخصصــان ایرانــی
خــارج از کشــور در مراکــز علمــی ،فنــاوری و صنعتــی کشــور
•ارتقای سطح علمی و حرفهای پایگاه ختصصی همکار
•فراهــم منــودن شــرایط مناســب جهــت توســعه فناوریهــای
نوظهــور و پیشــرفته در کشــور
•فراهــم منــودن شــرایط انتقــال مهارتهــا ،روشهــا و
قابلیتهــای خدماتــی نویــن توســط متخصصــان ایرانــی خــارج
از کشــور بــه داخــل

•کمــک بــه تأســیس شــرکتهای فنــاور در حوزههــای
فنــاوری پیشــرفته
شــرایط برخورداری:اســاتید دانشــگاهها یا موسســات حتقیقاتی
برتــر بــا رتبــه  ۱تــا  ۴۰۰بــر اســاس نظــام ارزیابــی بــا ســابقه
تدریــس متــام وقــت در خــارج از کشــور.گزینش نهایــی از بیــن
داوطلبــان حائــز شــرایط ،بــا توجــه بــه پیشــینه ،تواناییهــای
علمی-پژوهشــی و ســابقه تدریــس در دانشــگاههای معتبــر
خــارج از کشــور توســط پایــگاه ختصصــی همــکار اجنــام
میشــود.
در همــن راســتا قــرادادي فــي مابــن دانشــگاه شــهركرد
و معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري در تاريــخ
 1398/12/12منعقــد گرديــد.
در راســتاي انعقــاد تفاهمنامــه فيمابــن دانشــگاه شــهركرد و
معاونــت بنياملللــي علــم و فنــاوري رياســت جمهــوري ،انعقاد
قــرارداد اولــن محقــق پســادكتري (جنــاب آقــای دكتــر پیمــان
ســلطانی فــارغ التحصيــل از دانشــگاه Tor Vergata University
 of Romكشــور ايتاليــا ) بــا عنــوان "بررســي اکسیداســیون و
خوردگــي داغ پوش ـشهای ســد حرارتــي خــود ترمیمشــونده
میکــرو کامپوزیتــي و نانوکامپوزیتــي نویــن" طبــق پيشــنهاد
پژوهشــگر و اســتاد پذيرشدهنــده و بــا مبلــغ936.000.000
نهصــد و ســي و شــش ميليــون ريــال در خــرداد مــاه ســال
1399در رشــته مهندســي مــواد دانشــكده فنــی و مهندســی
دانشــگاه شــهركرد صــورت پذيرفــت.

برگزاری کارگاه آموزشی اخالق حرفهای در پژوهش های دانشگاهی
بــه همــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه شــهرکرد ،کارگاه آموزشــی
اخــاق حرفــهای در پژوهشهــای
دانشــگاهی توســط موسســه پژوهــش
و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی ویــژه
اعضــای هیــات علمــی بــه صــورت
ویدئوکنفرانــس و بــه مــدت  ۸ســاعت
در روزهــای اول و ســوم خــرداد برگزار
شــد .ارائــه مبانــی و اصــول اخــاق در
پژوهشهــای دانشــگاهی از مهمتریــن

مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه
دو روزه بــود .تعــداد شــركتكنندگان

در ايــن كارگاه  25نفــر از اعضــاي
هيــات علمــي دانشــگاه بودنــد.
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طرح هاي مصوب كارگروه استاني در سال  1398كه توسط دانشگاه شهركرد اجرا ميشود
رديف

عنوان طرح

مجري طرح

سازمان متولي

1

راهكارهــاي جلــب و توســعه مشــاركتهاي مردمــي در
)حــوزه كاهــش آســيبهاي اجتماعي(خشــونتهاي اســتان

دانشگاه
شهركرد

استانداري

2

علــل گرايــش بانــوان بــه مــواد مخــدر در خوابگاههــا،
مــدارس و مناطــق آســيبپذير شهرســتانهاي شــهركرد و
فارســان و چگونگــي بازگشــت مجــدد آنــان بــه مســت اعتيــاد

دانشگاه
شهركرد

استانداري

3

مطالعــه مناطق اولويتدار بوم گردي در مناطق روســتايي اســتان

دانشگاه
شهركرد

استانداري

4

بررســي خشــونت عليه زنان و راهكارهاي مقابله با آن در اســتان

5

طراحــي و ســاخت واكســن اختصاصــي بيمــاري VHSدر
ماهــي قــزلآال در اســتان چهارمحــال و بختيــاري

دانشگاه
شهركرد

اداره كل بهزيستي استان

دانشگاه
شهركرد

اداره كل دامپزشكي استان

6

طراحــي كيــت تشــخيص بيمــاري VHSدر ماهــي قــزلآال در
اســتان چهارمحــال و بختيــاري

دانشگاه
شهركرد

اداره كل دامپزشكي استان

7

طــرح جامــع حقابــه بخشهاي مختلف اســتان در حــوزه كارون

دانشگاه
شهركرد

سازمان جهاد كشاورزي استان

تشكيل دو هسته پژوهشی کووید 19-با محوریت مطالعات بنیادی و كاربردي در شورای پژوهشی
دانشگاه توسط دانشكده هاي دامپزشكي و علوم پايه
اعضاي هسته پژوهشي دانشكده دامپزشكي:

-1ســركار خــامن دكتــر اعظــم مختــاري عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
پاتوبيولــوژي دانشــكده دامپزشــكي
-2جنــاب آقــاي دكتــر صــادق شــيريان عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
پاتوبيولــوژي دانشــكده دامپزشــكي
 -3جنــاب آقــاي دكتــر غالمعلــي كجــوري عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
علــوم درمانگاهي دانشــكده دامپزشــكي
 -4جنــاب آقــاي دكتــر عبدالناصــر محبــي عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
علــوم درمانگاهــي دانشــكده دامپزشــكي
 -5جنــاب آقــاي دكتــر مســعود قربانپــور عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
پاتوبيولــوژي دانشــكده دامپزشــكي
بــر اســاس مصوبــه شــوراي پژوهشــي دانشــگاه ســركار خــامن اعظــم مختــاري
بــه عنــوان مديريــت هســته پژوهشــي دانشــكده دامپزشــكي منصــوب منودنــد.

اعضاي هسته پژوهشي دانشكده علوم پايه:

-1جنــاب آقــاي دكتــر محســن مبينــي عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
ژنتيــك دانشــكده علــوم پايــه
 -2جنــاب آقــاي دكتــر گرشاســب ريگــي عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
ژنتيــك دانشــكده علــوم پايــه
 -3جنــاب آقــاي دكتــر عليمحمــد احــدي عضــو محتــرم هيــات علمــي
گــروه ژنتيــك دانشــكده علــوم پايــه
 -4جنــاب آقــاي دكتــر مصطفــي شــخصي نيايــي عضــو محتــرم هيــات علمــي
گــروه ژنتيــك دانشــكده علــوم پايــه
 -5جنــاب آقــاي دكتــر روح الــه همتــي عضــو محتــرم هيــات علمــي گــروه
زيستشناســي دانشــكده علــوم پايــه
بــر اســاس مصوبــه شــوراي پژوهشــي دانشــگاه جنــاب آقــاي دكتــر گرشاســب
ريگــي بــه عنــوان مديريــت هســته پژوهشــي دانشــكده علــوم پايــه منصــوب
منودنــد.
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طراحی و راه اندازی سامانه كارآفريني و نوآوري در مديريت امور فناوري دانشگاه
مركــز كارآفرينــي ،نــوآوري و ارتبــاط بــا صنعــت
و جامعــه دانشــگاه شــهركرد جهــت برگــزاري
دورههــاي آموزشــي ،مهارتــي و جلســات ارتبــاط
بــا صنعــت و جامعــه ،ســامانهاي را بــه آدرس
 vwork.sku.ac.irدر مردادمــاه ســال 1399
راهانــدازي منــوده اســت .ايــن ســامانه در حــال
حاضــر داراي  3بخــش دورههــاي آموزشــي ويــژه
دانشــجويان ،دورههــاي آموزشــي ويــژه اعضــاء
هيــات علمــي و ميــز ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه
اســت .بعــد از تعريــف مشــخصات دوره در
ســامانه ،افــراد ميتواننــد بــه صــورت آناليــن در

دورههــا ثبــت نــام منــوده و در صورتــي كــه دوره
هزينــه داشــته باشــد هزينــه مربوطــه را پرداخــت
مناينــد .پــس از تاييــد ثبــت نــام فــرد در دوره
مذكــور ،چنــد دقيقــه قبــل از زمــان شــروع دوره
لينــك مربــوط بــه شــركت در دوره مربوطــه بــراي
فــرد فعــال ميشــود و فــرد ميتوانــد در دوره
شــركت منايــد .دوره مذكــور در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه شــرايط بيمــاري كرونــا بــه صــورت
مجــازي و در نــرم افــزار  Adobe connectاجــرا
ميشــود.
در قســمت ميــز ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه ،بعد

از هماهنگــي بــا ادارات ،صنايــع و يــا ارگانهــاي
مختلــف ،موضــوع جلســه بــه اطــاع اعضــاء
هيــات علمــي رســانده ميشــود.
اعضايــي كــه متايــل بــه حضــور در جلســه داشــته
باشــند از طريــق ســامانه ثيــت نــام منــوده و در زمان
مقــرر بــه همــراه مناينــدگان ادارات ،صنايــع و يــا
ارگانهــاي مختلــف در جلســه بــه صــورت مجازي
حضــور پيــدا ميكننــد .هــدف از برقــراري ايــن
جلســات بررســي مشــكالت ،ارائــه راهــكار،
تعريــف پــروژه و پاياننامــه حتصيــات تكميلــي
ميباشــد.

طراحي و راه اندازي سامانه جامع آزمايشگاه مركزي

دانشــگاهها و ســازمانها معمــوال منابعــی دارنــد
کــه قــادر هســتند ایــن منابــع را بــه افــراد درون
ســازمان و یــا بیــرون ســازمان اجــاره دهنــد و از
بابــت اجــاره آنهــا کســب درآمــد کننــد .مشــکل
دانشــگاهها و ســازمانها ایــن هســت کــه در
حــال حاضــر بــرای مدیریــت هــر کــدام از ایــن
منابــع نرمافــزاری محــدود وجــود دارد کــه
درخواســتها را بــه صــورت خیلــی ســطحی

مدیریــت میکنــد .بــا پــي گيــري هــاي معاونــت
پژوهشــي و فنــاوري دانشــگاه راه انــدازي ســامانه
آزمايشــگاه مركــزي بــه تصويــب شــوراي دانشــگاه
رســيد .ســامانه طراحــی شــده ميتوانــد همــه
امكانــات ،جتهيــزات و دســتگاههاي موجــود در
آزمايشــگاه مركــزي دانشــگاه را مدیریــت کنــد
و بــر اســاس فرآینــدی پوبــا ایــن درخواســتها
تاییــد یــا رد شــود .ایــن ســامانه میتوانــد بــرای

رزرو جتهیــزات آزمایشــگاهی و ارائــه خدمــات در
آزمايشــگاه هــا اســتفاده شــود.در حــال حاضــر
دســتگاهها و جتهيــزات آزمايشــگاهي موجــود در
متامــي دانشــكدهها و پژوهشــكدههاي دانشــگاه
در ايــن ســامانه در حــال بارگــزاري ميباشــند
تــا بتواننــد بــه متامــي كاربــران در داخــل و خــارج
دانشــگاه خدمــات ارائــه مناينــد.
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نصب و راه اندازي سيستم اطفاء حريق در مخزن كتابخانه مركزي دانشگاه
كتابخانههــا وآرشــیوها در طــول تاریــخ بشــریت همــواره مســئولیت مهمــی
در حفاظــت و نگهــداری آثــار داشــته و دارنــد .كتابخانههــا انــواع مختلــف
منابــع را در خــود جــای دادهانــد ،از كتــاب و مــواد چندرســانهای گرفتــه تــا
فایلهــای كامپیوتــری كــه بــا روشهــای مختلــف ضبــط مغناطیســی و نــوری
بــر روی حافظــه كامپیوترهــا و یــا ســی دی و دی وی دی و  ...نگهــداری
مــی شــوند .همــه اینهــا نــه تنهــا ســرمایههای بــا ارزش یــك ســازمان یــا
دانشــگاه هســتند ،بلكــه میــراث فرهنگــی یــك ملــت محســوب میشــوند.
آتــش ســوزی از جملــه حوادثــی اســت كــه جــان و مــال و میــراث فرهنگــی
یــك ملــت را در معــرض نابــودی قــرار میدهــد .بنابرایــن جتهیــز ســاختمان
كتابخانــه بــه وســایل آتــش نشــانی مناســب و تهیــه طــرح مقابلــه بــا آتــش،
كمــك شــایانی بــه پیشــگیری از وقــوع ایــن حادثــه اســت .متهیــدات امنیتــی
و ایمنــی در طراحــی و اجــرای ســاختمان كتابخانــه جایــگاه خاصــی دارد.
در بنــای كتابخانــه بهعنــوان مكانــی عمومــی بایــد اســتانداردهای ایمنــی و
بهداشــت محیــط در نهایــت دقــت رعایــت شــود .ســامت و رفــاه خیــل
مراجعــان و كاركنــان مســتلزم تامــل و مطالعــه بســیار اســت و منیتــوان از
آن بــه راحتــی گذشــت .جوانــب ایمنــی ســاختمان كتابخانــه بــه شــرح زیــر
اســت:
 )3تامین ایمنی و امنیت محلهای كاركاركنان و مراجعان كتابخانه
 )4حفاظت از ساختمان كتابخانه و مجموعه آن در برابر آتش

جــاري اقــدام بــه نصــب و راهانــدازي سيســتم اطفــاء حريــق بــراي بخــش
مخــزن كتابخانــه مركــزي منــود.
مخــزن كتابخانــه داراي  40كپســول اطفــاء حريــق ميباشــد كــه در صــورت
بــروز حريــق در فضــاي داخلــي مخــزن از طريــق سنســورهاي دود و حــرارت
نصــب شــده در ســقف كتابخانــه بــه سيســتم اعــام و اطفــاء حريــق فرمــان
داده ميشــود و پــس از فعــال شــدن آژيرهــا كپســولهاي اطفــاء حريــق
عمــل كــرده و در عــرض  40ثانيــه متــام  40كپســول ختليــه شــده و باعــث
خامــوش شــدن حريــق ميشــود.
طــرز كار ايــن سيســتم بــه گونــهاي اســت كــه زمانــي كــه حريــق اتفــاق
ميافتــد از طريــق سنســورهاي دود و حــرارت سيســتم اطفــاء حريــق فعــال
شــده و در ابتــدا آژيرهــا و زنگهــا را فعــال منــوده و پــس از چنــد ثانيــه
باعــث فعــال شــدن كپســولهاي فايربــرو در مخــزن كتابخانــه شــده و بــه طــور
كامــل باعــث اطفــاء حريــق ميشــود .نكتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه در
زمــان اطفــاء حريــق جهــت عملكــرد بهتــر سيســتم الزم اســت كليــه دربهــا
و پنجرههــا بســته باشــد تــا از خــروج گاز اطفــاء و رقيــق شــدن جلوگيــري
شــود.

سیستمهای اعالم حریق

بــه طــور کلــی طراحــی ،اجــرا و بهرهبــرداری از سیســتم اعــام حریــق بــه
دو منظــور حفاظــت از جــان افــراد و امــوال صــورت میگیــرد .مســاحت،
کاربــری و تعــداد طبقــات ســاختمان از یــک ســو و رعایــت مقــررات و
اســتانداردهای معتبــر از ســوی دیگــر و همچنیــن توجــه بــه نیازهــای پــروژه
و در نظــر داشــن صرفــه اقتصــادی و ســهولت در امــر بهرهبــرداری و
نگهــداری ،عوامــل مهمــی در طراحــی و انتخــاب سیســتم اعــام حریــق و در
پــی آن کمیــت و کیفیــت جتهیــزات اســت .تشــخیص حریــق و اعــام خطــر
بــه موقــع بــرای جلوگیــری از خســارات جانــی ضــروری اســت .بنابرايــن در
ايــن راســتا معاونــت پژوهــش و فنــاوري دانشــگاه در مــرداد مــاه ســال ســال

ارتقــاء زيــر ســاخت فنــاوري اطالعــات بــا هــدف آمــوزش
الكترونيــك :
افزايــش ظرفيــت ذخيــره ســازي دانشــگاه  ،حافظــه ذخيــره
ســازي بــه  100TBافزايــش يافتــه ،در واقــع افزايــش 100درصــدي
داشــته اســت وجهــت فــاي هــاي توليــد شــده توســط اســاتيد و
لينــك ضبــط شــده كالسهــا مــورد اســتفاده قــرار مــي گيــرد.
ظرفيــت ســوييچينگ شــبكه داخلــي بــه  1000افزايــش يافتــه
اســت.

سامانه آزمون آنالين:

دستاوردهای فناوري اطالعات

 -1ســامانه آزمــون آناليــن توســط فنــاوري اطالعــات نصــب و راهانــدازي شــده و در طــول ايــام امتحانــات پشــتيباني شــده اســت و بيــش از  8000متــاس از
راههــاي متفــاوت  , sessتلفنــي  ...,پاســخگويي و حــل مشــكل شــده اســت.
 -2برگــزاری كارگاه هــاي آموزشــي بــراي اســاتيد بــه صــورت آناليــن و رفــع اشــكال اجنــام گرديــده اســت و همچنــن لينــك فايــل هــاي آموزشــي از طريــق
فنــاوري اطالعــات فعــال گرديــده اســت.
 -3نصــب و راه انــدازي و پشــتيباني كالس هــاي آناليــن كــه تقريبـ ٌا بيــش از  5000ســاعت كالس آناليــن بــا ايــن سيســتم برگــزار گرديــده اســت و درواقــع يــك
جتربــه موفقيــت آميــز در برگــزاري كالس آناليــن بــوده اســت.
 -4راه انــدازی ســامانه جلســات آناليــن ،كــه كليــه جلســات دانشــگاه در متــام معاونــت هــا ،دانشــكده هــا بــه صــورت آناليــن برنامــه ريــزي شــده اســت و در
واقــع همــه جلســات در ايــن شــرايط غیــر حضــوری برگــزار گرديــده اســت.

6
كنفرانس هاي پيش رو در سال 1399
سومني كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي

ســومین کنفرانــس ملــی مهندســی مکانیــک کاربــردی توســط گــروه مهندســی مکانیــک دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه
شــهرکرد برنامهریــزی شــده و در تاریــخ  ۷تــا  ۸آبــان  1399بــه دليــل شــيوع ويــروس كرونــا بــه صــورت مجــازي برگــزار خواهــد
شــد.

محورهاي كنفرانس:

مكانيــك ســياالت ،ترموديناميــك ،انتقــال حــرارت و جــرم ،انــرژي و محيــط زيســت ،بيومكانيك-ميكــرو و نانومكانيــك،
مكانيــك جامــدات ،ديناميــك ،ارتعاشــات و كنتــرل ،ســاخت و توليــد

7
دستاوردهاي معاونت پژوهش و فناوري بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه
رديف

ســرانه توليــد مقالــه در

شاخص

وضع موجود

-

-

-

هدفگذاري 1396

0/64

1/4

218

هدفگذاري 1397

0/72

1/4

194

هدفگذاري 1398

0/79

1/98

250

هدفگذاري 1399

0/85

هدفگذاري 1400

0/95

مجــات  ISIو  SCOPUSمحقق شده

درصــد
حتقــق

سرانه توليد مقاله در مجالت  ISIو SCOPUS

رديف

تعــداد پژوهشــگران بــا

شاخص

اســتناد بــاال ( اچ ایندکــس محقق شده
بــاالی scopus( 10

درصــد
حتقــق

اعضاي هيئت علمي

وضع موجود

8

هدفگذاري 1396

12

21

هدفگذاري 1397

15

25

166

هدفگذاري 1398

18

43

233

هدفگذاري 1399

19

-

-

هدفگذاري 1400

20

-

-

-

-

175

تعــداد پژوهشــگران بــا اســتناد بــاال ( اچ
ایندکــس بــاالی  )10اعضــاي هيئــت علمــي

صاحب امتیاز :معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول :دکتر محسن مبینی
سردبیر :دکتر مجتبی نادری
صفحه آرایی و تنظیم مطالب :یوسف علیمردانی
گردآوری مطالب  :فرشته باقری
نشانی :شهرکرد ،کیلومتر 2جاده سامان ،صندوق پستی 115
کدپستی 88186-34141 :تلفن038-32324435:
آدرس وب سایت دانشگاهhttp://sku.ac.ir :
Research@sku.ac.ir
ایمیل:
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رديف

مقــاالت علمــی مشــترک

محقق شده

شاخص

حتقــق

وضع موجود

10

هدفگذاري 1396

12

-

-

112

933

هدفگذاري 1397

15

147

980

هدفگذاري 1398

18

218

1211

هدفگذاري 1399

20

-

-

هدفگذاري 1400

24

-

-

بــا دانشــمندان خارجــی

درصــد

مقاالت علمی مشترک با دانشمندان خارجی
رديف

تیــم هــای نــوآور مســتقر در

شاخص

محقق شده

حتقــق

وضع موجود

5

هدفگذاري 1396

7

-

-

8

114

هدفگذاري 1397

8

8

100

هدفگذاري 1398

10

9

90

هدفگذاري 1399

12

-

-

هدفگذاري 1400

15

-

-

مرکــز نــوآوری

درصــد

تیم های نوآور مستقر در مرکز نوآوری
رديف

تعــداد

قراردادهــای

شاخص

بــرون دانشــگاهی منعقــد محقق شده
شــده بــا بخــش هــای

درصــد
حتقــق

صنعتــی و خدماتــی

وضع موجود

5

هدفگذاري 1396

8

14

هدفگذاري 1397

10

23

230

هدفگذاري 1398

15

20

133

هدفگذاري 1399

20

-

-

هدفگذاري 1400

25

-

-

-

-

175

تعــداد قراردادهــای بــرون دانشــگاهی منعقــد
شــده بــا بخشهــاي صنعتــي و خدماتــي

