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اقدامات/دستاوردهای دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

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 حضــور اعضــاي ايــن شــوراها و كميتههــا ،در فصــل پاييــز  1399بــه
صــورت ويدئــو كنفرانــس ،برگــزار شــد.

برگزاری هفته پژوهش و فناوري سال 1399
برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری هفته پژوهش و فناوری استان

برگزاری آیین افتتاحيه هفته پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
روز شــنبه  15آذر ،1399بیســت و یکمیــن
جشــنواره هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان چهــار
محــال و بختیــاری بــا حضــور لیــا محمدیــان
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری،
دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه شــهرکرد،
دکتــر محســن مبینــی معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،دکتــر فرحنــاز قائــد امینــی مدیــر کل
آمــوزش و پــرورش اســتان ،دکتــر امساعیــل پیــر
علــی رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان و
جمعــی از مدیــران اســتانی بــه صــورت غیــر
حضــوری افتتــاح شــد.
لیــا محمدیــان در ایــن مراســم ضمــن زنــده
نگــه داشــن خاطــره شــهدای علــم و فضیلــت
بــه ویــژه شــهید محســن فخــری زاده و شــهید
خدمــت خــامن دکتــر نورمنــد گفــت :امیدواریــم
کــه بتوانیــم در جایگاهــی کــه هســتیم و خدمــت
مــی کنیــم شــرمنده خــون شــهدا نباشــیم.
دکتــر ســعید کریمــی نیــز در ایــن آییــن ضمــن

گرامیداشــت یــاد دکتــر محســن فخــری زاده و
همچنیــن شــهید ســامت خــامن دکتــر نورمنــد
گفــت ۱۵ :تــا  ۱۹آذرمــاه بــا عنــوان هفتــه پژوهــش
نامگــذاری شــده اســت و تــاش شــده تــا
در ایــن هفتــه بــه معرفــی پژوهشــگران برتــر و
دســتاوردهای پژوهشــی اســتان در طــول یکســال
اخیــر پرداختــه شــود.
رییــس دانشــگاه شــهرکرد افــزود :هفتــه پژوهــش
و فنــاوری امســال بــا شــعار پژوهــش و فنــاوری
در خدمــت جهــش تولیــد و بــا شــرایط متفــاوت
تــری از ســال هــای گذشــته آغــاز شــده اســت و
بنــا بــر مصوبــه کمیتــه علمــی هفتــه پژوهــش و
فنــاوری اســتان ،امســال عالوهبــر انتخــاب فنــاور
برتــر در زمینههــای ختصصــی ،یــک فنــاور هــم در
حــوزه مرتبــط بــا مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا
انتخــاب و معرفــی میشــود.
دکتــر محســن مبینــی نیــز در ایــن آییــن گفــت:
شــاهد گــذار دانشــگاهها از نســل دوم بــه

نســل ســوم یعنــی دانشــگاههای کارآفریــن
هســتیم .دانشــگاه کارآفریــن بایــد میــزان مهــارت
دانشــجویان خــود را بــه شــدت افزایــش دهــد
بنابرایــن بایــد دیــدگاه کارآفرینــی کــه از سیاســت
هــای وزارت علــوم حتقیقــات و فنــاوری اســت
در مجموعــه مدیریــت دانشــگاه و دانشــجویان
دانشــگاه بــا جدیــت دنبــال شــود کــه مــا در
دانشــگاه شــهرکرد شــاهد ایــن موضــوع هســتیم.
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افتتاحیه های دانشگاه شهرکرد
در راســتاي حتقــق سياسـتهاي وزارت علــوم ،حتقيقــات و فنــاوري مبنــي بــر ارتبــاط موثــر دانشــگاه و دانشــگاهيان بــا صنعــت و جامعــه ،حركــت بــه مســت
نــوآوري و خالقيــت و همچنــن نهادينــه ســازي فرهنــگ كارآفرينــي و ارتقــاي شــناخت جامعــه دانشــگاهي ،دانشــگاه شــهركرد در آئیــن افتتاحیــه هفتــه پژوهــش
و فنــاوری اســتانی ميــز ختصصــی ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه ،ســامانه امــور مهارتــي ،فنــاوري و پژوهشــي ،مركــز هدايــت شــغلي و كاريابــي ختصصــي ،مدرســه
كارآفرينــي و كارگاه هــاي مركــز نــوآوري را مــورد بهــره بــرداری قــرار داد.
افتتاح مدرسه كارآفريني
امــروزه کارآفرینــی تبدیــل بــه یــک ضــرورت بــرای جوامــع مختلــف شــده اســت ،زیــرا نــه تنهــا امــکان دســت یابــی فــرد بــه منابــع مالــی حاصــل از ایــده
را میســر میســازد بلکــه بــا حــل مســائل بــه شــیوهای نــو موجبــات پیشــرفت و توســعه یــک کشــور را نیــز فراهــم م ـیآورد .بــا توجــه بــه اهمیــت و فوایــد
کارآفرینــی ،کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران در پــی تأســیس و گســترش مــدارس کارآفرینــی جهــت شناســایی و تربیــت افــراد کارآفریــن میباشــند .ایجــاد
فرصــت کارآفرینــی در ایــران میتوانــد آینــده روشــنی را در زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی بــرای کشــور رقــم بزنــد.
مــدارس و مراکــز کارآفرینــی در صــورت پیــدا کــردن ایدههــای خــاص و ویــژه آنهــا را بــه مراجــع مربوطــه معرفــی میکننــد تــا از حالــت ایــده صــرف بــودن
خــارج شــده و پیــاده ســازی شــود؛ یعنــی زمانــی یــک مدرســه کارآفرینــی بــه هــدف خــود میرســد کــه ایدههــای افــراد آمــوزش دیــده بــه مرحلــه کاربــرد
برســد .بخشــی از اقداماتــی کــه در مــدارس کارآفرینــی صــورت میپذیــرد بــه ایــن صــورت اســت:
افزایش مهارت در کارهای تیمی
•
پرورش خالقیت
•
برنامهریزی شخصی بلندمدت
•
مهارتهای تقویت سخنوری و فن بیان
•
شناسایی افراد خالق و نوآور
•
مهارتهای افزایش حتمل شکست
•
شناسایی و فروش ایدههای ناب
•
فراگیری تکنیکهای ایده یابی و حل مسئله
•
آشنایی با رشتههای دانشگاهی و حوزه کاری آنها و…
•
افتتاح مرکز هدایت شغلی و کاریابی ختصصی دانشگاه شهرکرد
توســعه و رشــد فعالیتهــای دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی باعــث
افزایــش فــارغ التحصیــان دانشــگاهی شــده و ضــروری اســت بــه منظــور
اثربخشــی ایــن افــراد در جامعــه و صنعــت برنامههــای مناســبی آمــاده و
تدویــن گــردد .آمارهــا ،اطالعــات و پژوهــش هــای اجنــام شــده درخصــوص
وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان کشــور ،حاکــی از افزایــش نــرخ
بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی در ســال هــای اخیــر اســت .یكــي از
نــكات كليــدي در راســتاي افزايــش اشــتغال فــارغ التحصيــان دانشــگاهي،
شناســايي بــازار كار مناســب ،مشــاوره و هدايــت شــغلي بــراي دســتيابي بــه
كار متناســب بــا توامننــدي هــا و عاليــق فــارغ التحصيــان دانشــگاهي مــي
باشــد .همچنــن بــا توجــه بــه رشــد تعــداد فــارغ التحصيــان دانشــگاهي،
ختصصــي تــر شــدن كار و حركــت بــه مســت كســب و كارهــا بــر پايــه فنــاوري
هــاي پيشــرفته ،توســعه مراكــز رشــد و شــركت هــاي دانــش بنيــان و لــزوم
توســعه و بهــره وري صنايــع كشــور ،ايجــاد ســاختارها و مراكــز هدايــت
شــغلي و كاريابــي ختصصــي در دانشــگاه هــا و مراكــز آمــوزش عالــي ،امــري
ضــروري اســت.
شرح وظایف مرکز هدایت شغلی و کاریابی ختصصی
•ارائــه خدمــات ختصصــی مشــاوره شــغلی بــه دانشــجویان و دانــش
آموختــگان جهــت یافــن فرصــت هــای شــغلی بهتــر
•اجنــام تســت هــای ختصصــی کاریابــی و هدایــت شــغلی بــه منظــور شــناخت
قابلیــت هــا و توامنــدی هــا و عالیــق دانــش آموختــگان دانشــگاهی
•معرفــی کارجویــان دانشــگاهی فاقــد مهــارت بــه مراکــز مهــارت آمــوزی
دانشــگاهی
•اجنام امور مربوط به بیمه بیکاری برای فارغ التحصیالن فاقد کار
•اجنــام امــور مربــوط بــه لغــو تعهــد خدمــت دانــش آموختــگان یــا آزاد ســازی
مــدرک حتصیلی

•ساماندهی و برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان
•برگــزاری منایشــگاه هــا ،مسینارهــا و وبینــار هــای عمومــی و ختصصــی
هدایــت شــغلی و کاریابــی و اســتخدام بــا حضــور کارآفرینــان و صنعتگــران
برتــر جهــت ارائــه راهکارهــای ورود بــه بــازار کار بــه دانشــجویان و دانــش
آموختــگان
•برگزاری مسابقات طرح و ایده در حوزه کاریابی
•هماهنگــی بــا ســازمان آمــوزش فنــی حرفــه ای و نهــاد هــای مربوطــه بــه
منظــور توســعه دوره هــای مهــارت آمــوزی متناســب بــا نیازهــای بــازار کار
بــه منظــور انتقــال بــه بخــش مركــز هدايــت شــغلي و كاريابــي ختصصــي از
طریــق لينــك  140/http://vwork.sku.ac.ir/ecاقــدام مناییــد.
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افتتاح میز ارتباط با صنعت و جامعه
ميــز ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه دانشــگاه شــهركرد در دو موقعيــت
فيزيكــي و مجــازي افتتــاح شــد .هــدف از راهانــدازي ايــن بخــش ،معرفــی
توامننديهــاي اعضــاي هيــات علمــي بــه صنعــت و جامعــه ،گــردآوری
چالشهــا و مســائل مــورد توجــه صنعــت و جامعــه و در نهایــت برگــزاری
جلســاتی فــی مابیــن اعضــاء هیــات علمــی ،دانشــجویان حتصیــات تکمیلــی
و دســت انــدرکاران جامعــه و صنعــت بــه منظــور همفکــری و تبییــن راه
کار ،تعییــن موضوعــات مــورد عالقــه طرفیــن جهــت اجنــام پژوهشهــای
کاربــردی ،تعریــف پایــاننامههــای کاربــردی ،آشــنایی بــا نقــاط ضعــف و
قــوت طرفیــن ،برنامهریــزی بــرای افزایــش مهــارت دانشــجویان مــیباشــد.
در دفتــر مجــازی میــز ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه مــی تــوان جلســاتی آنالیــن
تشــکیل داد .جهــت مشــاهده بخــش مجــازی ایــن دفتــر بــه آدرسhttp://
 125/vwork.sku.ac.ir/ecمراجعــه مناییــد.
افتتاح کارگاههای مرکز نوآوري

مركــز نــوآوري دانشــگاه شــهركرد بــه عنــوان
يكــي از زيرمجموعههــاي معاونــت پژوهــش
و فنــاوري در ســال  1396در محــل ســاختمان
كتابخانــه مركــزي دانشــگاه در فضایــی بالــغ
بــر  300متــر مربــع شــروع بــه فعاليــت منــود.
ایــن فضــا شــامل محــل کار بــرای اســتقرار تیــم

¬هــا ،اتــاق امــور اداری و مدیریــت وکالس
آموزشــي می¬باشــد.این مرکــز بــرای اســتقرار
 12تیــم جتهیــز شــده كــه بــرای ایــن تیم¬هــا
میــزکار ،رایانــه ،اینترنــت پرســرعت ،چاپگــر،
لــوازم اداری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
دانشــجويان و اعضــاء هيــات علمــي مــي تواننــد
در فراخوانهــاي مربــوط بــه مركــز نــوآوري كــه
در اوايــل ترمهــاي آموزشــي داده ميشــود،
شــركت مناينــد .مــدت حضــور تیمهــا در ایــن
مرکــز  6مــاه میباشــد و ميــزان حمايتــي كــه
ايــن مركــز از تيمهــاي شــتابدهي اجنــام ميدهــد
حداكثــر  50ميليــون ريــال بالعــوض مــي باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن حمایــت فقــط در

قالــب خریــد جتهیــزات مصرفــی و غیرمصرفــی
بــا هماهنگــی اداره تــدارکات دانشــگاه و
همچنیــن اســتفاده از خدمــات مشــاورهای اجنــام
مــی شــود .بــا توجــه بــه نیــاز تیمهــای مســتقر
در ایــن مرکــز ،كارگاههــاي مركــز نــوآوري
دانشــگاه در دو بخــش كارگاه فنــي و مهندســي
و كارگاه كشــاورزي و علــوم پايــه بــراي اســتقرار
تيمهــاي بــه منظــور عملــي كــردن ايدههــا و
طــرح هايشــان افتتــاح گرديــد .ایــن کارگاههــا
هــر کــدام بــه مســاحت  ۱5۰مترمربــع مــی باشــد
کــه جتهیــزات اولیــه مــورد نیــاز ایــن تیمهــا نیــز
خریــداری و در کارگاههــای مربوطــه قــرار گرفتــه
اســت.

افتتاح سامانه جامع امور مهارتی ،فناوری و پژوهشی

بــا توجــه بــه شــيوع ويــروس كرونــا  ،بــه همــت
دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه و بــا همــكاري
گــروه كامپيوتــر دانشــگاه و مديــر فنــاوري
اطالعــات دانشــگاه ســامانه امــور مهارتــي،
فنــاوري و پژوهشــي طراحــي و در هفتــه پژوهــش و
فنــاوري ســال جــاري ،آذر مــاه  1399بــا رويكــرد
افزايــش مهــارت دانشــجويان و اعضــاي هيــات
علمــي دانشــگاه شــهركرد افتتــاح گرديــد .ايــن
ســامانه مشــتمل بــر قســمتهاي مركــز نــوآوري،
مركــز كارآفرينــي ،مركــز هدايــت شــغلي و کاریابی
ختصصــی  ،مدرســه كارآفرينــي و ميــز ارتبــاط بــا
صنعــت و جامعــه ميباشــد .در ســامانه مذكــور

حــدود  20كارگاه بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و
فنــاوري برگــزار گرديــد .تاكنــون بالــغ بــر 2500
نفــر از دانشــجويان و اعضــاي هيــات علمــي از
ايــن ســامانه اســتفاده كردهانــد .و  30دوره
مهارتافزايــي بــراي دانشــجويان و اعضــاي هيــات
علمــي برگــزار گرديــده اســت ،كــه تعــدادي از
ايــن دورههــا بــا همــكاري كارشناســان صنعــت و
جامعــه در اســتان صــورت گرفتــه اســت.به منظــور
مراجعــه بــه بخــش ســامانه امــور مهارتــي ،فنــاوري
و پژوهشــي از طریــق لينــك https://vwork.sku.
 ac.irاقــدام مناییــد.
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از ســامانه ضــد ويــروس (ماســك وشــيلد )
همــدم (ماســك تنفســي) دســتاورد تيــم مركــز
نــوآوري دانشــگاه شــهركرد نيــز رومنايــي گرديــد.
عنــوان محصول:ســامانه همــدم جایگزیــن
ماســک و شــیلد
نام پژوهشگران  /فناوران :گروه نفس
اعضــاي گــروه :محمــد خدابنــده شــهرکی،
محمدابراهیــم جــاری ،امیــن تقدیــر ،ســید علــی
نــوری
معرفــي محصــول :ايــن محصــول توســط
گــروه نفــس مســتقر در مركــز نــوآوري معاونــت
پژوهشــي دانشــگاه توليدشــده اســت .ســامانه
همــدم جایگزیــن ماســک و شــیلد در واقــع
از کنــار هــم قــرار دادن ویژگــی هــای مثبــت
جتهیــزات مــورد نیــاز کادر درمــان متشــکل از
کاله پزشــکی ،عینــک ،ماس ـکهای تنفســی و
شــیلد محافــظ صــورت کــه بــه هنــگام کار در
بخــش بیماریهــای عفونــی و واگیــردار ملــزم
بــه اســتفاده از آنهــا هســتند و پــس از بررســی

طــرح هــای مشــابه خارجــی ســاخته شــده
اســت .پــس از شــیوع بیمــاری همــه گیــر کرونــا
در دنیــا و متاســفانه کشــورمان ایــران و لــزوم
اســتفاده متوالــی از جتهیــزات فــوق توســط کادر
درمــان شــاهد اثــرات نامطلــوب و همیــن طــور
عــدم ایمنــی کافــی در زمانــی کــه کادر درمــان
از حلــاظ روانــی وفیزیکــی پــس از فعالیــت
مــداوم خســته شــده و دقــت آنهــا در رعایــت
پروتکلهــا کاهــش یافتــه اســت و همیــن مبتــا
شــدن پرســتارانی کــه در بخشهــای دیگــر
بیمارســتان کار میکردنــد و بــه دالیــل مختلــف
از متــام جتهیــزات فــوق اســتفاده منیکردنــد،
بـران شــدند تــا بــا کنــار هــم قــراردادن جتهیــزات
فــوق و ایجــاد شــرایط ایمنتــر و مطلوبتــر
جهــت اســتفاده کادر درمــان و همیــن طــور
افــراد شــاغل در مــکان هایــی کــه ریســک ابتــا
در آنهــا بســیار زیــاد است،دســتگاه فــوق را
بســازند .ســامانه همــدم بــا ایجــاد جریــان هــوا
در اطــراف ســر از بــاال رفــن دمــای ســر کــه

هنــگام اســتفاده از کالههــای پزشــکی رخ مــی
دهــد محیــط مطلوبتــری ایجــاد میکنــد
و همیــن طــور باتوجــه بــه ایــن کــه فیلترهــا
بــا رطوبــت بــازدم در متــاس نیســتند از دوام
باالتــری برخورداراند.فــن اســتفاده شــده در
دســتگاه عــاوه بــر جریــان هــوا ،فشــار هــوای
مثبتــی نســبت بــه محیــط بیــرون ایجــاد میکنــد
تــا هیــچ گونــه نفــوذی بــه داخــل کاله رخ
ندهــد .زاویــه دیــد کاله بــه حنــوی تعییــن شــده
کــه از گســتر دیــد کاربــر نکاهــد و همیــن طــور
در طراحــی و وزن ســامانه اصــول ارگونومــی
در نظــر گرفتــه شــد تــا اســتفاده از ســامانه بــه
آناتومــی بــدن آســیب نرســاند.
حوزه کاربرد و بازار هدف:
ســامانه همــدم بــا توجــه بــه فیلتــر هــای متفــاوت
قابلیــت اســتفاده در بیمارســتان هــا و همیــن
طــور صنایــع و مشــاغلی کــه بــا الودگــی هــوای
محیــط کارگاه در گیــر هســتند را داراســت.

آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
روز چهارشــنبه  19آذر  1399آییــن اختتامیــه
هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان چهارمحــال و
بختیــاری بــا حضــور مهنــدس اقبــال عباســی
اســتاندار چهــار محــال و بختیــاری و رئیــس ســتاد
اســتانی ،دکتــر ســعید کریمــی رییــس دانشــگاه
شــهرکرد و جانشــین رئیــس ســتاد ،دکتــر محســن
مبینــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
شــهرکرد و دبیــر ســتاد اســتانی ،دکتــر فرحنــاز
قائــد امینــی مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان
و دبیــر جشــنواره دانــش آمــوزی ،دکتــر امساعیــل
پیرعلــی رییــس پــارک علــم و فنــآوری اســتان و
دبیــر جشــنواره منایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی
و فنــاوری ،دکتــر مجتبــی بنیادیــان رییــس بنیــاد
خنبــگان اســتان و جمعــی از مدیــران ،اســاتید و
خنبــگان دانشــگاهی بــه صــورت مجــازی برگــزار
شــد.
دکتــر ســعید کریمــی در ایــن مراســم ضمــن
تقدیــر و تشــکر از همراهــی و حمایــت اســتاندار
چهارمحــال و بختیــاری در برگــزاری هفتــه
پژوهــش و فنــاوری اســتان ،هفتــه پژوهــش و
فنــاوری و روز دانشــجو را مجــددا تبریــک گفــت
و اظهــار امیــدواری کــرد کــه دانشــجویان امــروز
بــه پژوهشــگران فعــال آینــده تبدیــل شــوند.
دکتــر کریمــی افــزود :هفــت نفــر از اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد در زمــره ۲
درصــد دانشــمندان برتــر جهــان قــرار گرفتنــد
کــه ایــن امــر بــرای دانشــگاه شــهرکرد و اســتان
کوچــک مــا حائــز اهمیــت و افتخــار بزرگــی
اســت.
رییــس دانشــگاه شــهرکرد در پایــان از همــه

ســازمان هــا ،ادارات و دانشــگاه هــا و مراکــزی
کــه در برگــزاری هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان
چهارمحــال و بختیــاری مشــارکت داشــتند
قدردانــی کــرد.
دکتــر محســن مبینــی نیــز در ایــن آییــن ضمــن
تبریــک بــه برگزیــدگان پژوهشــی و فنــاوری
اســتان ،بــه ارائــه گزارشــی از رونــد برگــزاری
هفتــه پژوهــش و فنــاوری در ســطح اســتان
پرداخــت و گفــت :هفتــه پژوهــش و فنــاوری
امســال بــه طــور کامــل بــه صــورت مجــازی
برگــزار شــد کــه در دو مــاه گذشــته 2 ،جلســه
مربــوط بــه شــورای سیاســتگزاری اســتان بــا
حضــور اعضــا و  3جلســه مربــوط بــه شــورای
علمــی در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد کــه
بــر اســاس مصوبــات ایــن جلســات پژوهشــگران،
فنــاوران و برگزیــدگان دانشــجویی مورد بررســی و
ارزیابــی قــرار گرفتنــد و منتخبیــن معرفــی شــدند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد

و دبیــر ســتاد اســتانی هفتــه پژوهــش خطــاب
بــه اســتاندار گفــت :مبحــث بیــن املللــی شــدن
دانشــگاه هــای اســتان خیلــی خــوب در حــال
اتفــاق افتــادن اســت و نشــان هــای بــارز آن قــرار
گرفــن  12نفــر از اســاتید دانشــگاه هــای اســتان
در زمــره 2درصــد دانشــمندان برتــر جهــان اســت
کــه افتخــار بزرگــی بــرای اســتان اســت.
دکتــر محســن مبینــی در ادامــه بــا اشــاره بــه قــرار
گرفــن دانشــگاه شــهرکرد در رتبــه بنــدی جهانــی
تایمــز بــرای دومیــن ســال متوالــی گفــت :مــا
شــاهد رشــد طــرح هــای پژوهشــی بیــن املللــی،
چــاپ مقــاالت مشــترک بــا اســاتید خــارج از
کشــور و شــاهد حضــور دانشــجویان غیــر ایرانــی
در دانشــگاه شــهرکرد هســتیم کــه همــه ایــن
مــوارد نشــان مــی دهــد کــه دانشــگاه هــای مــا
خوشــبختانه امــروز بــه دانشــگاه هــای بیــن املللــی
وارد شــده انــد و از طرفــی نشــان از ایجــاد حــس
خودبــاوری در دانشــگاههای اســتان اســت.
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انتخاب دو طرح از دو نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه شهرکرد به
عنوان یکی از طرحهای برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور توسط
وزارت علوم ،حتقیقات و فناوری در هفته ملی پژوهش و فناوری سال 1399
طــرح دکتــر محســن بهمنــی عضــو
هیــات علمــی دانشــکده منابــع
طبیعــی و علــوم زمیــن دانشــگاه
شــهرکرد بــا عنــوان "بررســی خطــر
آفرینــی درختــان ســطح شــهر
شــهرکرد بــه روش آزمــون غیــر
مخــرب" توســط وزارت علــوم،
حتقیقــات و فنــآوری در قالــب
طــرح هــای ارتبــاط بــا صنعــت و
جامعــه بــه عنــوان طــرح برگزیــده
در هفتــه ملــی پژوهــش و فنــاوری
ســال  1399انتخــاب شــد.این طــرح
بــه ارزیابــی و بررســی میــزان خطــر
آفرینــی درختــان جهــت جلوگیــری
از ختریــب ،شکســت و ســقوط آنهــا
پرداختــه اســت تــا از قطــع بیمــورد
آنهــا جلوگیــری شــود.حفظ درختــان
و جلوگیــری از قطــع بیمــورد آنهــا،
بررســی وضعیــت ســامت درختــان

و ارایــه پیشــنهادات کاربــردی بــه
منظــور پیشــگیری ،مقاومســازی
درختــان ســرپا و حتــی خطرســاز
از مهمتریــن دســتاوردهای اجــرای
ایــن طــرح اســت.
طــرح دکتــر مهــرداد حاجــي حســني
عضــو هیــات علمــی دانشــکده
ادبيــات و علــوم انســاني دانشــگاه
شــهرکرد بــا عنــوان "شناســايي
عوامــل مرتبــط بــا شــادي جهــت
تدويــن الگــوي مطلــوب ارتقــاي
شــادي در اســتان چهارومحــال و
بختيــاري" توســط وزارت علــوم،
حتقیقــات و فنــاوری در قالــب
طرحهــای ارتبــاط بــا صنعــت و
جامعــه بــه عنــوان طــرح برگزیــده در
هفتــه ملــی پژوهــش و فنــاوری ســال
 1399انتخــاب شــد.

راه اندازي آزمايشگاه ختصصي

به همت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و دانشكده فني و مهندسي،
آزمايشگاه يادگيري عميق و هوش مصنوعي در دانشکده فنی و مهندسی
راهاندازي گرديد.
در ذيل فهرستي از مترکز فعلی این آزمایشگاه قرار دارد:
پرسش پاسخ بصری
•
رده بندی تصاویر پزشکی با استفاده از یادگیری عمیق
•
جتزیه و حتلیل شبکه عصبی عمیق
•
جتزيه و حتليل احساسات چندبعدي در زبان فارسي با استفاده از
•
شبکه عصبي عميق
تشخيص قطبيت نظرات پزشکي آنالين در زبان فارسي با استفاده
•
از يادگيري عميق
ايجاد ويژگيهاي مناسب حرکتي به منظور بهبود کارايي
•
سامانههاي تشخيص حرکت انساني
بهبود کارايي سيستمهاي تشخيص فعاليت انسان مبتني بر چند منا
•
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اقدامات/دستاوردهای مرکز همكاريهاي علمي و بنياملللي
امضای تفاهمنامه همكاري دانشگاه شهركرد با دانشگاه ملي هانك يانگ كره جنوبي
امضای تفاهمنامه همكاري دانشگاه شهركرد با دانشگاه ناجنینگ فارستری کشور چین
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قرار گرفنت حوزه علوم کشاورزی دانشگاه شهرکرد در میان دانشگاه های برتر جهان
بــه نقــل از پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام،
نتایــج رتبهبنــدی موضوعــی دانشــگاههای جهــان
 2019ISCمنتشــر شــد و بــر ایــن اســاس دانشــگاه
شــهرکرد در حــوزه علــوم کشاورزی(کشــاورزی،
جنگلــداری و شــیالت ،علــوم دام و لبنیــات،
علــوم دامپزشــکی و ســایر علــوم کشــاورزی) در
بــازه رتبــه  501-600دانشــگاه هــای برتــر جهــان
قــرار گرفــت.
در رتبــه بنــدی جهانــی  ISCبــر اســاس موضــوع،
کلیــه حوزههــای موضوعــی در  ۶رده اصلــی و
 ۴۲زیــر رده قــرار میگیرنــد ۶ .رده اصلــی در
ایــن طــرح عبــارت از :علــوم طبیعــی ،مهندســی
و فنــاوری ،علــوم پزشــکی – بهداشــت ،علــوم
کشــاورزی ،علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی
میباشــد.
در رتبــه بنــدی موضوعــی  ، ISCدانشــگاههای
هــدف بــه منظــور رتبــه بنــدی در هــر حــوزه ،
دانشــگاههایی میباشــند کــه بــه حلــاظ تعــداد
انتشــارات در آن حــوزه جــزو  ۷۰۰دانشــگاه اول
جهــان باشــند و در بــازه زمانــی ســه ســاله ،حداقل

 ۱۵۰مــدرک در آن حــوزه موضوعــی منتشــر کــرده
و در پایــگاه  inciteثبــت شــده باشــند.
پایــگاه رتبهبنــدی تایمــز یکــی از معتبرتریــن
نظامهــای رتبهبنــدی بیناملللــی اســت کــه
دانشــگاههای برتــر دنیــا را هــر ســاله در رتبــه
بنــدی هــای مختلفــی (جهانــی ،منطقــه ای ،حــوزه
ای )...،مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد .در ایــن
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان در  ۵حــوزه
آمــوزش ،وجهــه بیــن املللــی ،پژوهــش ،اســتنادها،
و درآمدهــای صنعتــی ،بــر پایــه  ۱۳ســنجه کمــی
مورد ارزیابی قرار می گیرند.
شــاخصهای مــورد اســتفاده در ایــن نظــام بــه

شرح زیر است:
آموزش (وزن ۳۰ :درصد)
پژوهش (وزن ۳۰ :درصد)
تعــداد اســتنادهایی کــه مقــاالت دانشــگاه در
پایــگاه اســتنادی اســکوپوس دریافــت کــرده اســت
(وزن  ۳۰درصــد)
وجهه بیناملللی (وزن ۷.۵ :درصد)
درآمد صنعتی (وزن ۲.۵ :درصد)
ایــن شــاخص از طریــق نســبت درآمــد حاصــل
از صنعــت دانشــگاه بــه تعــداد اعضــای هیئــت
علمــی محاســبه میشــود(وزن  ۲.۵درصــد)

یکــی از رتبهبندی¬هــای مهمــی کــه رتبهبنــدی جهانــی تایمــز بــه صــورت ســاالنه اجنــام میدهــد ،ارزیابــی و ســنجش دانشــگاهها در حوزههــای موضوعــی
مختلــف اســت ،ایــن رتبهبنــدی در  ۱۱حــوزه موضوعــی کلــی کــه برخــی از آنهــا دارای چندیــن موضــوع فرعــی اســت ،دانشــگاههای برتــر جهــان را معرفــی
می¬کنــد .ایــن حوزه¬هــای موضوعــی عبارتنــد از مهندســی و فنــاوری (شــامل مهندســی عمومــی ،مهندســی عمــران ،مهندســی مکانیــک و مهندســی
هــوا و فضــا ،مهندســی بــرق و الکترونیــک و مهندســی شــیمی) ،علــوم زیســتی (شــامل علــوم بیولوژیکــی ،علــوم ورزشــی ،علــوم دامپزشــکی ،کشــاورزی و
جنگلــداری) ،علــوم فیزیکــی (شــامل فیزیــک و جنــوم ،شــیمی ،زمیــن شناســی ،محیــط زیســت و علــوم دریایــی ،آمــار و ریاضــی) ،هنــر و علــوم انســانی (شــامل
زبــان ،ادبیــات و زبانشناســی ،تاریــخ ،فلســفه و الهیــات ،هنــر ،هنرهــای منایشــی و طراحــی ،باســتان شناســی ،معمــاری) ،پزشــکی (Clinical, pre-Clinical
( )& Healthشــامل  ،Other Healthپزشــکی و دندانپزشــکی) ،اقتصــاد و جتــارت (شــامل اقتصــاد و اقتصاد¬ســنجی ،جتــارت و مدیریــت ،حســابداری و امــور
مالــی) ،علــوم اجتماعــی (شــامل جغرافــی ،جامعهشناســی ،سیاســت و مطالعــات بینامللــل ،ارتباطــات و رســانه) ،علــوم کامپیوتــر ،روانشناســی ،آمــوزش و
حقــوق.
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در حــوزه علــوم فیزیــک  ۱۳شــاخص عملکــردی
از جملــه شــیمی ،فیزیــک و جنــوم ،علــوم زمیــن
و دریــا ،ریاضیــات و آمــار  ،زمیــن شناســی و
جنــوم مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد و ایــن رتبــه
بنــدی شــامل یــک هــزار و  ۵۴دانشــگاه اســت.

به طور کلی بررسی جایگاه و شاخص های مربوط به دانشگاه شهرکرد در رتبه بندی موضوعی  2021نسبت به رتبه بندی  ،2020نشان از رشد جایگاه علمی
دانشگاه شهرکرد نسبت به سال گذشته دارد.
ش و فعالیتهای ارزنده آموزشی و پژوهشی اعضای خود توانسته در میان یک درصد دانشگاههای موثر جهان قرار گیرد
دانشگاه شهرکرد نیز با تکیه بر تال 
که افتخاری بزرگ برای این دانشگاه و جامعه علمی استان چهارمحال و بختیاری است.
قرار گرفنت هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست  2درصد دانشمندان برتر جهان

هفــت نفرازاعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
شــهرکرداز دانشــکده هــای فنــی ومهندســی،
کشــاورزی و دامپزشــکی از طــرف مؤسســه
اســکوپوس ،در فهرســت دانشــمندان 2درصــد برتر
جهــان قــرار گرفتنــد.
دکتــر بهــزاد قامســی اســتاد متــام رشــته مهندســی
مکانیک-ســیاالت ،دکتریعقــوب طــادی بنــی
اســتاد متــام رشــته مهندســی مکانیک-جامــدات،

دکترافشــین احمــدی ندوشــن دانشــیار رشــته
مهندســی مکانیک-ســیاالت و دکتــر یاســر
کیانــی دانشیارمهندســی مکانیک-جامــدات از
دانشــکده فنــی و مهندســی ،دکترمهــدی قامســی
ورنامخواســتی دانشــیار مهندســی مکانیــک
بیوسیســتم و دکترفایــز رئیســی گهروئــی اســتاد
متــام رشــته علــوم و مهندســی خــاک از دانشــکده
کشــاورزی و دکتــر عزیزالــه فــاح مهــر جــردی

دانشــیار رشــته بهداشــت و کنتــرل کیفــی
مــواد غذائــی از دانشــکده دامپزشــکی ،هفــت
دانشــمند 2درصــد برتــر جهــان دانشــگاه شــهرکرد
مــی باشــند.در فهرســت مؤسســه اســکوپوس
اســامی۱۶۰هزار دانشــمند 2درصــد برتــر جهــان
منتشــر شــده اســت کــه اســامی ۴۳۳دانشــمند
ایرانــی در زمــره ایــن دانشــمندان اســت.
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اقدامات و دستاوردهاي مديريت امور پژوهشي
برگزیده شدن سه پژوهشگر دانشگاه شهرکرد به عنوان سخنران برتر دوازدهمین همایش بیناملللی علوم ورزشی

در ایــن همایــش کــه بــا همــکاری  ۱۶دانشــگاه ،چنــد فدراســیون ورزشــی و
ســازمان مرتبــط بــا موضــوع همایــش و مشــارکت بیــش از  ۴۰۰عضــو هیــأت
علمــی ،از  751مقالــه ارســالی 580 ،مقالــه موردپذیــرش قــرار گرفتنــد کــه از
ایــن تعــداد 110 ،مقالــه بهصــورت ســخنرانی و  470مقالــه در قالــب پوســتر،
ارائــه شــدند.
در بیــن برگزیــدگان ایــن همایــش ،دکتــر ابراهیــم بنــی طالبــی دانشــیار گــروه
علــوم ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــا ارائــه مقالــه در محــور مطالعــات
ورزش و بیمــاری هــا ،دکتــر زهــرا همتــی فارســانی دانــش آموختــه دکتــری
فیزیولــوژی ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــا ارائــه مقالــه در محــور مطالعــات

بنیــادی در ورزش و مجیــد مردانیــان قهفرخــی دانشــجوی دکتــری فیزیولــوژی
ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــا ارائــه مقالــه در محــور مطالعــات ورزش زنــان
بــه عنــوان ســخنران برتــر در پنــل هــای ختصصــی مربوطــه برگزیــده و جتلیــل
شــدند.
گفتنــی اســت ،دکتــر محمــد فرامــرزی اســتاد فیزیولــوژی ورزشــی گــروه
علــوم ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد نیــز بــه عنــوان ســخنران کلیــدی در مــورد
تدویــن بســته هــای آموزشــی مترینــی بــرای ســاملندان ایرانــی در پنــل ختصصــی
" ورزش و ســاملندان " کــه بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی مشــهد در روز ســوم
همایــش برگــزار شــد ،ســخنرانی منــود.

كنفرانسهاي برگزارشده در دانشگاه
ســومني كنفرانــس ملــي مهندســي مكانيــك
كاربــردي توســط گــروه مهندســي مكانيــك
دانشــكده فنــي و مهندســي دانشــگاه شــهركرد در
تاريــخ  ۷آبــان  ۱۳۹۹بــه صــورت مجــازي برگــزار
گرديــد .ايــن كنفرانــس پذيــرش مقــاالت را بــا
محورهــاي مكانيــك ســياالت ،ترموديناميــك،
انتقــال حــرارت و جــرم ،انــرژي و محيــط
زيســت ،بيومكانيــك ،ميكرونانومكانيــك،
مكانيــك جامــدات ،ديناميــك ،ارتعاشــات

و كنتــرل و ســاخت و توليــد از تاريــخ اول
ارديبشــهت مــاه  1399آغــاز و تــا  15مهرمــاه
 1399كار ثبــت مقــاالت بــه پايــان رســيد .نظــر
بــه شــرايط كنونــي و شــيوع ويــروس كويــد19-
ايــن كنفرانــس بــه مــدت يــك روز و بــه صــورت
مجــازي برگــزار گرديــد .تعــداد  128مقالــه از
دانشــگاههاي سراســر ايــران و نيــز حــوزه صنعــت
دريافــت گرديــد كــه از ايــن ميــان تعــداد 72
مقالــه مــورد پذيــرش نهايــي جهــت ارائــه شــفاهي

قــرار گرفــت .نشســت هــاي مجــازي در دو
بخــش مــوازي از  9صبــح روز  7آبــان مــاه آغــاز
و در ســاعت  19همــان روز پايــان يافــت .در ايــن
دوره ،دكتــر افراســياب رئيســي بــه عنــوان رئیــس
كنفرانــس ،دكتــر مرتضــي بيــاره بــه عنــوان دبيــر
علمــي كنفرانــس و دكتــر احمدرضــا ســجادي بــه
عنــوان دبيــر اجرايــي كنفرانــس فعاليــت داشــتند.

جذب محقق پسا دكتري در دانشگاه
-1خــامن فريبــا رفيعــي سرتشــنيزي دانشــكده کشــاورزی اســتاد راهنمــا دكتــر علــي محــرري طــرح پژوهشــي پســا دكتــري بــا عنــوان" اســتفاده از مايــع شــكمبه
خشــك شــده بــا روش خشــك كــردن پاششــي بــه همــراه طعــم دهنــده وانيــل در تغذيــه گوســاله هــاي شــير خــوار" بــه مبلــغ كل  730ميليــون ريــال
-2خــامن زهــره اســكندري محقــق پســا دكتــري دانشــكده علــوم رياضــي اســتاد راهنمــا دكتــر رضــا خــوش ســير و اســتاد حامــي خــامن دكتــر شــي ان جيــاو
تونــگ ليورپــول كشــور چــن طــرح پژوهشــي پســا دكتــري بــا عنــوان " آناليــز انشــعاب همبعــد دو بــراي مــدل چرخــه جتــاري گسســته زمــان" بــه مبلــغ كل
1ميليــارد ريــال
گرنت سالیانه اساتید
محاســبات گرنــت ســال  1399اجنــام شــد و بــه تعــداد  340از اعضــاي هيات
علمــي گرنــت پژوهــش و فنــاوري تعلــق گرفــت كل مبلــغ ختصيــص داده
شــده بــه گرنــت اعضــاي محتــرم هيئــت علمــي بــر اســاس مصوبــه هیــات

رئیســه محتــرم دانشــگاه بــا افزايــش 16/4درصــدي نســبت بــه ســال گذشــته
همــراه شــده اســت.
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هستههاي پژوهشي مصوب شده در شورای پژوهشی دانشگاه
با درخواست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و پی گیری دانشکده ها ،هسته های پژوهشی ذیل در پائیز و زمستان  99در شورای پژوهشی به تصویب نهایی
رسید:
-1دانشكده ادبيات و علوم انساني :هسته پژوهشی "مطالعات فرهنگ ،هنر و ادبیات اقوام چهارمحال و بختیاری" -مسئول هسته :دکتر جهانگیر صفری
-2دانشکده علوم ریاضی :هسته پژوهشی "علوم داده" -مسئول هسته :دکتر تقي جاوداني
-3دانشکده علوم ریاضی :هسته پژوهشی "آمار" -مسئول هسته :دکتر كامبيز احمدي
-4دانشکده علوم پایه :هسته پژوهشی "تصفیه آب و پساب" -مسئول هسته :دکتر سعيد اسدپور
-5دانشكده دامپزشکی  :هسته پژوهشی "پژوهشهاي سقط جنني در نشخواركنندگان " -مسئول هسته :دکتر محمدرضا اصالني
-6دانشكده دامپزشکی :هسته پژوهشی" پژوهشهاي باروري در نشخواركنندگان " -مسئول هسته :دکتر فريد براتي
طرح های پژوهشي مصوب شده
-1طرح پژوهشی خامن دکتر ندا آهنجیده عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی با عنوان "فرض  -nاول روی هم درجههای سرشتهای حتویل ناپذیر یک
گروه متناهی"
-2طرح پژوهشی آقای دکتر غالمرضا عرب عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی با عنوان "كاهش گشتاور دندانه در موتورهاي مغناطيس دائم سطحي
با شكل دهي آهنربا و دندانه مجازي"
-3طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا داودیان عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین با عنوان " سنسنجی و ژئوشیمی ایزوتوپی ارتوگنایسهاي
صادق آباد ،پهنه سنندج-سیرجان ،ایران "
-4طرح پژوهشی آقای دکتر جواد علیدوستی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی با عنوان "آنالیز انشعاب یک سیستم اقتصادی شامل سه خوشه صنعتی"
-5طرح پژوهشی آقای دکتر صمد تقی پور بروجنی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی با عنوان "مطالعه کشش نامتعادل مغناطیسی در ماشینهای
آهنربایی قطب-متداول با رتور ناهممحور در شرایط بارداری"
-6طرح پژوهشی آقای دکتر عطااهلل ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین با عنوان " اثر تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد بر
خصوصیات جوانهزنی و رشد  Astragalus effususحتت تنش خشکی"
-7طرح پژوهشی کووید 19-آقای دکتر ابراهیم بنی طالبی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با عنوان " مواد تغذیهكننده سيستم ایمنی
مهاركننده آنزیم  ۲مبدل آنژیوتانسني( )ACE2در طول همهگيری  19-COVIDبرای ورزشکاران خنبه از طریق تکنيک های داكينگ و شبيه سازی دیناميک
مولکولی"
-8طرح پژوهشي آقای دکتر صمد تقی پور بروجنی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی با عنوان" مدلسازی حتلیلی و بررسی نیروی شعاعی در
ماشینهای شار متغیر رلوکتانسی"
اقدامات و دستاوردهاي مديريت امور فناوری
امضــای تفاهمنامــه همــكاري دانشــگاه شــهركرد و
اداره كل اســتاندارد اســتان
موضــوع تفاهــم نامه:همــكاري طرفــن بــه منظــور اســتفاده
مطلــوب از تواناييهــاي دانشــگاه و اداره كل اســتاندارد
در جهــت اجــراي كارآفرينــي ،كارورزي ،كارآمــوزي و
پروژههــاي حتقيقاتــي و كاربــردي و ...

امضــای تفاهمنامــه همــكاري دانشــگاه شــهركرد و
شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه
ای چهارمحــال و بختیــاری
موضــوع تفاهــم نامه:تقويــت و توســعه همكاريهــا فيمابــن
بــا هــدف دسترســي و بهكارگيــري دانــش فنــي و فنــاوري
روزآمــد در اجــراي طرحهــاي پژوهشــي ،مطالعاتــي،
توســعهاي ،كاربــردي ،مشــاورهاي و آموزشــي در موضوعــات
مرتبــط بــا نيازهــاي شــركت بــه منظــور دســتيابي بــه دانــش
مربوطــه و فناوريهــاي مــورد نيــاز شــركت.
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قرارداد همكاري دانشگاه شهركرد و شركت صنايع غذايي رنگني كمان چلگرد در قالب طرح تاپ
موضوع قرارداد :طرح پژوهشي حتت عنوان" معرفي و بكارگيري يك رزين جديد و كارا براي كاهش مقدار يون نيترات از آب معدني
مجري طرح :دكتر ابوالفضل مسناني عضو هيات دانشكده علوم پايه دانشگاه شهركرد با مشاركت دانشگاه جيرفت
انتقــال دانــش فنــي و ثبــت مالكيــت معنــوي آن بــه طــرف اول قــرارداد مــورد تعهــد طرفــن اســت .در طــرح مذكــور ،هــدف ارائــه و انتقــال امتيــاز دانــش فنــي
كاهــش مقــدار نيتريــت آب معدنــي ،طبــق اعــام نيــاز شــركت رنگــن كمــان چلگــرد در ســامانه توامنندســازي توليــد و توســعه اشــتغال پايدار(تــاپ) وزارت
صنعــت ،معــدن و جتــارت ميباشــد.
امضــای قــرارداد همــكاري دانشــگاه شــهركرد و شــركت كشــت و دام گلدشــت منونــه
موضوع قرارداد:توليد ،اجنماد و انتقال جننيهاي گاو در شركت كشت و دام گلدشت منونه اصفهان با مشارکت پژوهشکده جنین دام
دوره ها در مرکز کارآفرینی
کارآفرینی در شیالت
کلید فوالد
وبینار ختصصی کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی
آشنایی با پایپینگ
دوره مقدماتی نرم افزار سالیدورک solid works
دوره پایپینگ و استاندارد با رویکرد انتقال جتربه
دوره آموزشی نرم افزار متلب
تاب آوری کسب و کارها در شرایط کرونا
بــه همــت مركــز كارآفرينــي دانشــگاه ،درس مبانــي كارآفرينــي مجــددا بــه صــورت دو واحــد عمومــي اختيــاري بــه ليســت دروس ارائــه شــده بــه كليــه
دانشــجويان از نيمســال اول  1399-1400اضافــه شــد .ايــن واحــد درســي از ســال حتصيلــي  86-87در دانشــگاه شــهركرد جهــت دانشــجويان رشــتههاي
مختلــف ارائــه گرديــد و تــا ســال  1397بــراي دانشــجويان ايــن دانشــگاه ارائــه شــد .امــا بنــا بــه داليلــي و از ســال  1397ارائــه ايــن درس متوقــف شــد كــه
مجــددا بــا پيگيريهــاي مركــز كارآفرينــي دانشــگاه ،مجــددا از ســال  1399ايــن درس جهــت دانشــجويان ارائــه ميگــردد .جهــت افزايــش كيفيــت ارائــه
ايــن درس و تقويــت همــكاري بــا پــارك علــم وفنــاوري مــدرس ايــن درس از پــارك علــم و فنــاوري انتخــاب گرديــد.
اقدامات و دستاوردهاي کتابخانه مرکزی و اسناد
در ســه ماهــه گذشــته تعــداد  29000جلــد كتــاب التــن (ديجيتــال) و  1000جلــد كتــاب فارســي خريــداري شــده اســت .و تعــداد  572انتشــار علمــي در ســال
 2020و  =Hindex 11بــراي دانشــگاه بــه ثبــت رســيده اســت.
علمسنجي
امــروزه تولیــد علــم ،اولویــت توســعه هــر کشــور اســت و رشــد و توســعه
جوامــع بیــش از پیــش بــه توســعه کیفــی و کمــی دانشــگاهها و موسس ـههای
آمــوزش عالــی آن جوامــع بســتگی دارد .در ســالهای اخیــر پژوهشهــای
علمســنجی در ایــران گســترش یافتــه و مباحــث آن بــه محافــل و اســناد کالن
دولــت راه یافتــه اســت.

دانشــگاهها بــه عنــوان مهمتریــن مراکــز فعالیتهــای پژوهشــی در هــر
کشــوری نقشــی تعییــن کننــده دارنــد و پدیــده آمــوزش نیــز کــه زیربنــای
توســعه علــم محســوب مــی شــود ،تنهــا از طریــق پژوهــش ممکــن اســت بــه
توســعه مطلــوب و متناســب بــا نیازهــای جامعــه دســت یابــد.

ارزیابی مقاالت علمی دانشگاه شهرکرد درپایگاه استنادی Scopus
انتشــارات علمــی دانشــگاه شــهرکرد از اول ژانویــه  2020میــادی تــا پایــان دســامبر 2020در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن
بررســی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
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در بررســی شــاخصهای علــم ســنجی بــر اســاس پایــگاه  Scopusدر تاریــخ از اول ژانویــه  2020میــادی تــا پایــان دســامبر ، 2020دکتــر ياســر كيانــي بــا  16اثــر
پژوهشــی در رتبــه اول قــرار گرفتــه اســت .و بعــد از آن دکتــر رضــا كامــگار و دکتــر بهــزاد شــارقي بــا  15اثــر مشــترکا در رتبــه دوم قــرار گرفتنــد.
تنوع انتشارات علمی دانشگاه شهرکرد در سال 2020

اقدامات و دستاوردهاي مراکز حتقیقاتی و پژوهشکده ها
مركز رشد و واحدهاي فناوري
مركــز رشــد واحدهــاي فنــاور دانشــگاه شــهركرد بــه عنــوان اولــن مركــز
رشــد اســتان چهارمحــال و بختيــاري توســط بزرگتريــن مجموعــه پژوهشــي
و آموزشــي اســتان (دانشــگاه شــهركرد) از دميــاه 1386آغــاز بــه كار كــرده
اســت .ايــن مركــز آمادگــي دارد تــا از ايدههــاي فناورانــه دانشــجويان،
فــارغ التحصيــان ،كارمنــدان و اســاتيد دانشــگاه شــهركرد در حوزههــای
مختلــف فنــی مهندســی ،کشــاورزی و محیــط زیســت ،زیســت فنــاوری و
ژنتیــک و حوزههــای بیــن رشــتهای حمايــت كنــد .در ایــن مرکــز عــاوه
بــر خدمــات مشــاورهای ،اختصــاص دفتــر كار ،تســهیالت مالــی در مرحلــه
رشــد مقدماتــی تــا ســقف  250میلیــون ریــال و مرحلــه رشــد تــا ســقف
 700میلیــون ریــال ،بــا کارمــزد میانگیــن  2/5درصــد پرداخــت میشــود.
در مــورد طرحهــای در ارتبــاط بــا بیمــاری کویــد  19میــزان تســهیالت
مرکــز رشــد تــا ســقف  900میلیــون ریــال قابــل افزایــش اســت .همچنیــن
بــرای واحدهــای فنــاور کــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد در
آنهــا حضــور دارنــد ،تســهیالت ویــژه از جملــه ختفیــف در هزینــه اســتقرار،
امتیــاز در آییننامــه گرنــت پژوهــش و فنــاوری مصــوب دانشــگاه واعمــال
امتیــاز اجرایــی در آییننامــه ارتقــاء اســاتید در نظــر گرفتــه میشــود .ضمنــا
تفاهمنام ـهای هــم بــا آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه منعقــد شــده اســت کــه
بــر طبــق آن هزینــه اجنــام آزمایشهــا و اســتفاده از کارگاههــای دانشــگاه بــا
حتفیــف  50درصــد بــه واحدهــای فنــاور ارائــه مــی شــود .بــا توجــه بــه وجــود
مرکــز نــوآوری دانشــگاه مرکــز رشــد دانشــگاه همکاریهــای متقابلــی بــا
ایــن مرکــز در برگــزاری کارگاههــا ،رویدادهــا و تســهیل در جــذب واحدهــای
خــارج شــده از ایــن مرکــز دنبــال میکنــد .در واقــع بهتریــن روش جــذب

تیمهــای فنــاور در مراکــز رشــد ،واحدهایــی هســتند کــه قبــا اصــول اولیــه
محصــول ایــدهآل ،تیــم ســازی ،طــرح کســب و کار را در مراکــز نــوآوری
فراگرفتــه انــد.
در لیســت واحدهــای خــارج شــده از مرکز  45مــورد عالوه بــر تولید محصول
فناورانــه دارای قراردادهــای فــروش بــا ارگانهــای مختلــف خصوصــی و
دولتــی و  13مــورد نیــز جــذب پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــدهاند .در
حــال حاضــر ،تعــدادی از واحدهــای خــارج شــده جــزء شــرکتهای موفــق
بــا فروشهــای قابــل توجــه هســتند .هماکنــون تعــداد  18واحــد فنــاور در
ایــن مرکــز حضــور دارنــد کــه  13مــورد از آنهــا در مرحلــه رشــد مقدماتــی
و  5شــرکت در مرحلــه رشــد قــرار دارنــد .از بــن ايــن واحدهــا ،مناينــده 9
واحــد اعضــاي محتــرم هيــات علمــي دانشــگاه شــهركرد 3 ،مــورد دانشــجو،
 3مــورد فــارغ التحصيــل و  3مــورد بــه صــورت آزادجــذب شــدهاند( .مرکــز
رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه شــهرکرد حامــی توســعه اشــتغال پایــدار در
دانشــگاه و اســتان) ميباشــد.

اقدامات و دستاوردهاي اداره انتنشارات و مجالت علمی
تغییر سامانه نشریات علمی دانشگاه براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از سامانه تیدا به سامانه سیناوب
بــرای بهبــود خدمــت رســانی بــه کاربــران  ،وجــود دیــدگاه آیندهنگرانــه بــرای نشــریات دانشــگاه ،تطابــق ســامانه نشــریات بــا پایگاههــای اســتنادی
بیناملللــی ،در اختیــار بــودن یــک ســامانه حرف ـهای ختصصــی بــرای نشــریات دانشــگاه و عــدم بــروز مشــکل بــرای راهانــدازی نشــریات بــه زبــان انگلیســی
ســامانه ســیناوب جایگزیــن ســامانه قبلــی گردیــد.
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عنوان كتاب :بيومتري (آمار حياتي)
نويسنده :دكتر شهرام محمدي ده چشمه استادگروه اصالح
نباتات و بيوتكنولوژي دانشكده كشاورزي

عنوان كتاب:بررسي شيوه هاي بازنويسي آثار ادبي كهن براي
نوجوانان
نويسندگان :دكتر جهانگير صفري استاد گروه زبان و ادبيات
فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر سجاد جنفي بهزادي استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني

عنــوان كتــاب :آنــزمي هــاي نــو تركيــب از علــوم پايــه تــا جتــاري
سا ز ي
نويســندگان :دكتــر بهنــاز صفــار دانشــيار گــروه ژنتيك دانشــكده
علــوم پايه
معصومه يوسف زاده

عنوان كتاب :جراحي ستون فقرات در حيوانات كوچك
نويســندگان :دكتــر موســي جاودانــي دانشــيار گــروه علــوم
درمانگاهــي دانشــكده دامپزشــكي
ابوالفضــل برزگــر بفروئــي دانشــجوي رشــته دامپزشــكي
عمومــي مقطــع دكتــري عمومــي دامپزشــكي دانشــگاه
شــهركرد
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عنوان كتاب :ارزيابي مهاركنندههاي آنزميي در كشف
دارو:راهنمايي براي شيميدانان دارويي و داروسازان
مترجمني :دكتر روح اله همتي استاديار گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه دانشگاه شهركرد
دكتر احمد همايي عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان
دكتر شيوا اكبري بيرگاني عضو هيات علمي دانشگاه حتصياللت
تكميلي علوم پايه زجنان و معصومه يوسفزاده

عنوان كتاب :پروررش كودك دو زبانه
مترجمني :دكتر جواد عاليپور استاديار گروه زبانهاي
خارجي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
شهركرد
مرمي رجنبر

عنوان كتاب :فيزيك نانومقياس براي علم مواد
مترجمني :دكتر حميد مصدق استاديار گروه فيزيك دانشكده
علوم پايه دانشگاه شهركرد
مجتبي اعاليي
محسن اميني
علي كاظمپور

عنوان كتاب :بيوانفورماتيك كاربردي پروتئني
مترجمني :دكتر مسيه رئيسي استاديار گروه ژنتيك
دانشكده علوم پايه دانشگاه شهركرد
عليرضا باقري
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عنوان كتاب :شهرهاي هوشمند و جهاني كردن شبكههاي
نوآوري
مترجمني :دكتر محمود هاشميان دانشيار گروه زبانهاي
خارجي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد
دكتر فرانك كبيري استاديار گروه صنايع دستي دانشكده هنر و
علوم انساني دانشگاه شهركرد

عنوان كتاب :دستگاه گوارش طيور و بيماريهاي مرتبط
با آن
تدوين و گردآوري :دكتر شهاب بهادران دانشيار گروه
علوم درمانگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد
دكتر ميالد بابااحمدي ميالني
دكتر زهرا خسروي

عنوان كتاب :تبارشناسي چند گياه فرنگي
ايران(تنباكو ،سيب زميني ،گوجه فرنگي ،هويج،
آفتابگردان)
نويسنده :دكتر محمودرضا تدين استاد گروه زراعت
دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد

عنوان كتاب :كنترل شيميايي علفهاي هرز
مترجمان :دكتر محمودرضا تدين استاد گروه زراعت
دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد
دكتر فاطمه محتشمي
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عنوان كتاب :بافتهاي متاسوماتيك در گرانيتها
(شواهدي مبتني بر مشاهدههاي سنگنگاري)
مترجمان :دكتر ناهيد شبانيان بروجني دانشيار گروه
مهندسي طبيعت دانشكده منابع طبيعي و علوم زمني
دانشگاه شهركرد
مهندس مرمي بندبخت
مهندس امساعيل مراديان تشنيزي
مهندس بهناز بختياري

عنوان كتاب :راهنماي جامع ماساژ ورزشي درماني
مترجمان :دكتر بهنام قامسي دانشيار گروه علوم ورزشي
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد
بهنام شكري

عنوان كتاب :پوياييهاي روابط زناشويي از نظريه تا كاربرد
نويسندگان :دكتر ذبيح اهلل كاوه استاديار گروه مشاوره و
راهنمايي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد
دكتر محمد ربيعي دانشيار گروه مشاوره و راهنمايي دانشكده
ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد

عنوان كتاب :شيشههاي فلزي حجيم
مترجم :دكتر مهدي رئيسي استاديار گروه مواد
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهركرد

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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اقدامات و دستاوردهاي اداره فناوری اطالعات
برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهرکرد
روز یکشــنبه  16آذر  ،1399ویــژه برنامــه
گرامیداشــت روز دانشــجو بــا حضــور دکتراحمــد
راســتینه مناینــده مــردم شــهرکرد ،بــن و ســامان
در مجلــس شــورای اســامی ،حجــت االســام
امیرقلــی جعفــری مناینــده مــردم بروجــن درمجلــس
شــورای اســامی ،دکتــر قــدرت اهلل حمــزه

مناینــده مــردم اردل ،کیار،کوهرنــگ و فارســان
در مجلــس شــورای اســامی ،دکتــر ســعید کریمــی
رییــس دانشــگاه شــهرکرد ،حجــت االســام دکتــر
ســعید صفــی مســئول دفتــر نهــاد منایندگــی رهبــری
در دانشــگاه و معاونیــن دانشــگاه و مناینــدگان
کانونهــا  ،اجنمنهــای علمــی و تشــکلهای

دانشــجویی در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد.
ایــن مراســم بــه صــورت برخــط بــرای دانشــجویان
بــه همــت معاونــت فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه و
روابــط عمومــی و باهمــکاری فنــاوری اطالعــات
دانشــگاه پخــش شــد.

-2برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري سال جاري به صورت بر خط
-3برگزاري جشن دانشجويان جديدالورود دانشگاه شهركرد به صورت آنالين در تاريخ 1399/09/30
4برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه شهرکرد با
حضور سردار عبداهلل مبینی دهکردی و ارتباط زنده با مدیرکل
محترم امور فرهنگی وزارت عتف

راه اندازي سامانه جدید آزمون
با تصویب کمیته راهبردی آموزش مجازی دانشگاه در آذر ماه  ،99سامانه جدید برگزاری آزمونها انتخاب شد و اداره فناوری اطالعات با مشارکت سایر
اعضای کمیته مذکور اقدام به راهاندازی آن منود.

ايجاد زير ساخت الزم براي امنيت ديتاهاي سامانه هاي دانشگاه آنالين
هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطالعات و نگهداری شبکه دانشگاه است.

