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معاونت پژوهش و فناوري

گزارش عملکرد سه ماه اول 1401

خردادماه 1401

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
طرح های پژوهشی تصویب شده درکمیته طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
 -1طرح پژوهشی آقای دکتر فرید براتی باعنوان "بررسی هیستومتری بیضه و آنالیز اسپرم اپیدیدیمی سگ"
 -2طرح پژوهشی آقای دکتر رحمتاله فتاحیان با عنوان "بررسی استریولوژیک و بیوشیمیایی اثرات تیامین و روی
اکساید بر سکوم پس از ایجاد پانکراتیت تجربی ناشی از ال-آرژنین"
 -3طرح پژوهشی آقای دکتر علی رئیسی با عنوان "روندیابی سیل با استفاده از روشهای مختلف ماسکینگام با
پارامتر متغیر و بهینهسازی"
 -4طرح پژوهشی آقای دکتر مهدی غفاری با عنوان "بررسی تأثیر دوره همه گیری کووید 19-بر آمادگی جسمانی
دانشجویان دانشگاه شهرکرد"
 -5طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا انصاری با عنوان "الپالسین کسری طیفی در نظریه اشتورم-لیوویل"
 -6طرح پژوهشی آقای دکتر عباس حری با عنوان "تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از روشهای
یادگیری ماشین"
 -7طرح پژوهشی آقای دکتر حشمتاله صمیمی شلمزاری با عنوان "طراحی زیست حسگر فلورسانس برای اندازه
گیری و شناسایی یون سرب در نمونه های آب شهری و صنعتی"
 -8طرح پژوهشی آقای دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی با عنوان "ظرفیت تبادل کاتیونی ) (CECبا استفاده
توابع مفصل و بررسی پتانسیل فرسایش در خاكهای استان آذربایجانشرقی (مطالعه موردی :شهرستان اهر
3

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
اختتام طرح های پژوهشی تصویب شده درکمیته طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
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 -1طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا انصاری بنی با عنوان "معادله پخش کسری مرتبه توزیعی با عملگر الپالسین
کسری در پیکربندی استوانهای محور متقارن"
ال
 -2طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا مبینی " بررسی عملکرد روشهای انتخاب آنتن در سیستمهای مشارکتی کام ا
دوطرفه با دسترسی چندگانه نامتعامد"
 -3طرح پژوهشی آقای دکتر سعید حبیبیان دهکردی با عنوان "اثرات ترمیمی ترکیبی از گیاه هواچوبه (ابوخلسا) و
چربی حیوانی بر زخم سوختگی در موش صحرایی"
 -4طرح پژوهشی آقای دکتر ولی اله نصیری با عنوان "تحلیل مردم شناختی مناسک گذار در قوم بختیاری :مورد
پژوهشی پوشاك دختران و پسران"
 -5طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا انصاری بنی با عنوان "برخی نمایش های انتگرال برای تابع فاکسن"
 -6طرح پژوهشی آقای دکتر علیرضا داودیان دهکردی با عنوان "سن سنجی و ژئوشیمی ایزوتوپی ارتوگنایسهای
صادق آباد ،پهنه سنندج-سیرجان ،ایران"
 -7طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا ایزدی با عنوان "طراحی و ساخت یک بیو سنسور به منظور تشخیص سریع و
دقیق واکسن کرونا"
 -8طرح پژوهشی دکتر سعید اسدپور با عنوان "بررسی جامع روشهای سنتز ،ویژگیها و کاربردهای نانوکامپوزیتهای
اکسید روی /پلی وینیل الکل"
 -9طرح آقای دکتر عزیزاله فالح تحت عنوان "اثر پوششدهی با نانوکامپوزیت زیست تخریبپذیر پکتین حاوی
نانوذرات کورکومین و نانوامولسیون روغن فرار زنیان به همراه تابش گاما با دوز پایین بر خصوصیات میکروبی،
فیزیکوشیمیایی و حسی راسته گوشت گوسفند در شرایط یخچال"

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
اعزام هیأت علمی جهت سخنرانی و شرکت در همایش خارج از کشور
 -1اعزام آقای دکترمرتضی بیاره به منظور شرکت و ارائه مقاله در چهل و یکمین کنفرانس بین المللی پیشرفت در
علوم ،مهندسی و فناوری  IASET-2022از تاریخ  1401/02/18لغایت  1401/02/26در کشورترکیه
 -2اعزام آقای دکترمحسن بهمنی به منظور شرکت و ارائه مقاله در همایش بین المللی گروه تحقیقاتی بین المللی
حفاظت از چوب از تاریخ  1401/03/06لغایت  1401/03/14در کشوراسلوونی
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
حمایتهای علمی و معنوی
 -1پنجمین کنفرانس ملی ساالنه تحوالت نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری
 -2سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
 -3دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ،توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار
 -4چهارمین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

 -5اولین کنگره ملی نقش زنبور عسل در تأمین امنیت غذایی و توسعه ملی

6

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
تصویب برگزاری همایش ملی در دانشگاه
 -1همایش علمی با عنوان "همایش ملی تولید مثل و مسائل نوزادان در دامپزشکی"
دبیر علمی همایش آقای دکتر محمدرضا اصالنی و دبیر اجرایی آقای دکتر فرید براتی از اعضای هیأت علمی
دانشکده دامپزشکی
 -2همایش علمی با عنوان "چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران«
دبیر علمی همایش آقای دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی و دبیر اجرایی آقای دکتر مهدی رادفر از اعضای هیأت
علمی دانشکده کشاورزی
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
کارگاه آموزشی برگزار شده
 -1کارگاه آموزشی با عنوان "کارگاه آموزشی چوب و رزین" در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مجری کارگاه
خانم آرزو خاکسار حقانی

 -2کارگاه آموزشی برخط با عنوان "حال و گرایشات آینده واقعیت مجازی" در دانشکده علوم ریاضی مجری کارگاه
آقای دکتر هوشنگ کولیوند عضو هیأت علمی و محقق مقیم دانشگاه لیورپول جان مورس
 -3کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با مرور نظاممند و فرا تحلیل در حوزه بیوتکنولوژی تولید مثل" در پژوهشکده
فناوری جنین مجری آقای دکتر عزیزاله فالح عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی
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 -4کارگاه آموزشی با عنوان "انسان شناسی اسالمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی" مجری آقای دکتر
محمدعلی نظری سرمازه عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی

تشکیل هسته پژوهشی
هسته پژوهشی با عنوان طراحی سیستمهای برق خورشیدی در دانشکده فنی و مهندسی با مسئولیت آقای دکتر
نویدرضا ابجدی عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور پژوهشی
آمار چاپ مقاالت و شرکت در کنفرانس

10

ردیف

موضوع

سه ماه اول سال 1401

1

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی

2

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های خارجی

3

مقاالت ISI

4

مقاالت Scopus

5

مقاالت ISC

6

مقاالت علمی پژوهشی داخلی

7

تعداد کل مقاالت ()sess

8

مقاالت مشترك با نویسندگان خارجی

14
8
173
202
75
90
210
50

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
برگزاري وبينار چكيده صفر تا صد مجوزهاي كسب و كار

11

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
برگزاري وبينار ديجيتال ماركتينگ

12

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
برگزاري وبينار تبيين و تشريح تسهيالت بند الف تبصره  18قانون بودجه در حوزه كارآفريني

13

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه

برگزاري اولين نشست مشترک پارک علم و فناوري استان با
دانشگاه شهركرد در راستاي شعار سال ،توليد؛ دانش بنيان ،
اشتغالآفرين

14

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه

برگزاري مراسم اختتاميه ايده شو فناوري اطالعات و كاربردهاي
آن با محوريت خود اشتغالي

15

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه

وبينار انتقال تجربه در حوزه كشاورزي و صنايع غذايي

16

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
انجام امور مربوط به دورههاي فرصت مطالعاتي:
 -1برگزاري جلسه اختتاميه فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه  2مورد
 -2پيگيري امور و برگزاري جلسات اوليه مرتبط با حضور اعضاء هيات علمي در طرح فرصت
مطالعاتي جامعه و صنعت  13مورد

17

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
انجام امور مربوط به كارآموزي و كارورزي دانشجويان:
 -1نامه نگاري با ارگانها و سازمانها ( 55نامه درخواست سهميه)
 -2بررسي امور اوليه مرتبط با كارآموزي و كارورزي دانشجويان ( 743دانشجو)

18

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
برگزاري نشست مشترک در راستاي ارتباط با جامعه و صنعت:
 -1نشست مشترک با شهرداري شهركرد (دكتر حيدري ،مدير پژوهش)
 -2برگزاري جلسه هم انديشي در حوزه كارآفريني و خود اشتغالي با اداره كل تعاون  ،كار و
رفاه اجتماعي

 -3جلسه مشترک با مركز كارآفريني ايده كاران شهركرد
19

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مدیریت امور فناوری دانشگاه
امور مرتبط با تفاهم نامه:
 -1امضاي تفاهم نامه با پارك علم و فناوري استان
 -2امضاي تفاهم نامه با شركت شهرك هاي صنعتي استان

 -3امضاي تفاهم نامه با شركت فوالد سفيد دشت استان
 -4امضاء تفاهم نامه با شركت بروكر فيدار جهت راه اندازي سامانه ویرا در دانشگاه شهركرد در
راستاي اطالع رساني پروژههاي مرتبط با صنعت و جامعه به اعضاء هيأت علمي

20

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
اقدامات/دستاوردهای مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
نصب و راه اندازی اینترنت دانشکده دامپزشکی و اتصال کل دانشکده به زیر ساخت دانشگاه

نصب و راه اندازی اینترنت خوابگاه  15خرداد و حاج الیاس (خرید تجهیزات و نصب اینترنت)
به روز رسانی نرم افزارهای حوزه دانشجویی جهت حضور دانشجویان (سامانه رزرو غذا،
اسکان دانشجویان و )...

فراهم نمودن سایت کامپیوتری برای حضور ریاست جمهور (که متاسفانه کنسل شد)
نصب اکسس پوینت های دانشکده هنر فارسان
21

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
اقدامات/دستاوردهای مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
نصب و راه اندازی فایروال Cisco

باال بردن سطح امنیتی سرورهای دانشگاه با استفاده از فایروال
تنظیم سطح دسترسی به سرورهای مختلف
برگزاری جلسه آموزشی برای کار با فایروال برای همکاران اداره
22

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
نصب اکسس پوینت برای خوابگاههای دانشجویان دانشکده هنر

رفع مشکل اینترنت خوابگاههای دانشجویان دانشگاه شهرکرد و تامین زیرساخت الزم
فروش اینترنت به صورت محدود برای دانشجویان
راه اندازی سلف مکمل و اینترنت آنها
ثبت اثر انگشت دانشجویان جدیدالورود
نصب و راه اندازی سیستم سهمیه کپی برای اساتید و دانشجویان و همچنین تامین اینترنت
پیمانکاران
راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات و انتقادات

23

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
راه اندازی سامانه تربیت بدنی (فعال جهت رزرو زمین چمن برای تابستان)

بعدا که همه تجهیزات این اداره از طریق سامانه قابل رزرو شد نامه رسمی ارسال داده خواهد
شد.
پیگیری برای تکمیل ساختمان دیتا سنتر (جلسات مختلف برای طراحی داخلی آن ،و خرید
تجهیزات آنها)
رك
کف کاذب

سقف کاذب
تامین برق و اینترنت
سیستم کولینک و اطفا حریق
24

...

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
بازطراحی وب سایت فارسی و انگلیسی با کمک ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم
پژوهش و فناوری
افزودن امکانات و اطالع رسانی ها در وب سایت معاونت پژوهش و فناوری

رفع مشکالت همکاران دانشگاه با استفاده از میز امداد
تکمیل فرمهای ثبت درخواست مرکز محاسبات سریع و دیگر آزمایشگاههای دانشگاه در
سامانه آزمایشگاه مرکزی

تکمیل فرمهای ثبت درخواست برای مهمانسراهای دانشگاه با همکاری مدیر محترم رفاهی
رفع مشکالت و بهبود سامانه های مختلف دانشگاه (سامانه سس ،سامانه رفاهی ،آزمایشگاه
مرکزی ،آزمون و امور مهارتی)
25

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
طراحی وب سایت ،دبیرخانه و پشتیبانی از  5کنفرانس زیر:
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران (دریافت نزدیک
 500مقاله تا االن -دریافت مقاله تا آخر خرداد ادامه دارد)
سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
اولین همایش ملی آیت اهلل سید ابوالقاسم دهکردی
دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

26

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

27

اقدامات مرکز همكاريهاي علمی و بينالمللی
اقدامات/دستاوردهای مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی
 -1امضاي قرارداد با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 -2امضاي قرارداد با اراسموس پالس با دانشگاه لوبليناي كشور اسلووني
 -3دعوت از مهمان خارجي (آقاي پروفسورلدوينگ پاول از دانشگاه هامبورگ آلمان)
 -4برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع زبان شناسي لري با حضور پروفسور لدوينگ پاول از دانشگاه
هامبورگ آلمان
 -5بروزرساني سايت انگليسي دانشگاه
 -6تهيه بروشور انگليسي
 -7رايزني در خصوص قرار دادن نام دانشگاه شهركرد در فهرست مورد تاييد وزرات علوم عراق
 -8رايزني در خصوص جذب حداكثري دانشجويان غيرايراني
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امضای قرارداد با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

امضای قرارداد اراسموس پالس با دانشگاه لوبلینای
کشور اسلوونی

دعوت از مهمان خارجی (آقای پروفسورلدوینگ پاول از
دانشگاه هامبورگ آلمان)

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع زبان شناسی لری با
حضور پروفسور لدوینگ پاول از دانشگاه هامبورگ
آلمان

بروزرسانی سایت انگلیسی دانشگاه

تهیه بروشور انگلیسی

رایزنی در خصوص قرار دادن نام دانشگاه شهرکرد
در فهرست مورد تایید وزرات علوم عراق

رایزنی در خصوص جذب حداکثری دانشجویان غیرایرانی

دستاوردهاي اداره انتشارات و مجالت علمی
اقدامات/دستاوردهای اداره انتشارات و مجالت علمی
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تصویب و ابالغ آیین نامه جامع انتشارات دانشگاه
پیگیری خرید و راه اندازی سامانه داوری و فروش برخط کتاب ،تحت سیناوب
پیگیری قرارداد فروش نسخ الکترونیک کتب منتشرشده انتشارات دانشگاه ،تحت فیدیبو
راهاندازی سامانه نشریات دانشگاه تحت سیناوب
راهاندازی نشریه  Advanced Structural Mechanicsبه زبان انگلیسی
راهاندازی نشریه پژوهشنامه بختیاریشناسی و اقوام ایرانی
دریافت مجوز انتشار نشریه  Journal of geochemistry and geodynamicsبه زبان انگلیسی
پیگیری دریافت مجوز انتشار نشریه  journal of Microfluidic and Nanofluidic Researchبه زبان
انگلیسی
خرید و تخصیص کد  DOIبه مقاالت منتشرشده در نشریات دانشگاه

اقدامات/دستاوردهاي آزمایشگاه مرکزي
اقدامات/دستاوردهای آزمایشگاه مرکزی
عضویت در شبکه آزمایشگاههای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

امضا تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت استفاده از تسهیالت آن معاونت
(در حال انجام)
تخصیص اعتبارات ارزی دانشکده ها جهت خریدهای ارزی

38

هماهنگی و مقدمات الزم جهت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

اقدامات/دستاوردهاي آزمایشگاه مرکزي
پیگیری خریدهای ارزی (تهیه پیش فاکتورهای جدید /ثبت در سامانه شاعا/هماهنگی با تدارکات
دانشگاه) مربوط به دانشکده ها
جمع آوری اطالعات مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سطح آزمایشگاههای دانشگاه

بروز رسانی وب سایت آزمایشگاه مرکزی و بروز رسانی تعرفه های موجود (در حال انجام)
پیگیری اخذ استاندارد مرجع  17025مربوط به آزمایشگاه بهداشت دانشکده دامپزشکی (رایزنی با
شرکت مربوطه-در حال انجام)

دستاوردهاي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
اقدامات/دستاوردهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
بخش مجموعه سازی :ثبت  219جلد كتاب كه از طريق اهدايي و يا خريد وارد مجموعه شده است و
ثبت  92عنوان پايان نامه
بخش فنی و آماده سازی :فهرستنويسي و آماده سازي حدود  820جلد كتاب و  105عنوان پايان نامه

بخش اطالع رسانی :تمديد اشتراك  2پايگاه فارسي (رايسست و نورمگز) ،اشتراك سامانه هاي مشابهت
ياب آيتنتيكيت و گرامرلي از طريق سامانه دانش لينك ،تهيه مدارك مورد نياز كاربران ،تكميل و ارسال
پرسشنامه  ISCجهت رتبه بندي دانشگاهها
بخش امانت :امانت  2407جلد كتاب و بازگشت2392جلد كتاب  ،ثبت نام و عضويت كليه دانشجويان
ورودي  1400دانشكده هنر
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اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای مرکز تحقیقات منابع آب

انعقاد قرارداد طرح "تدقیق آمار و اطالعات منابع و مصارف استان و تهیه بانک اطالعاتی  "GISبه شماره قرارداد
 7882/1400/316مورخ  02/12/1400بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت آب منطقه ای
چهارمحال و بختیاری به مبلغ  2010000000ریال

اختتام طرح با عنوان "انجام مطالعات نمونه برداری کیفی و لیمنولوژی طرح سد بهشت آباد" به شماره قرارداد
 944803مورخ  19/07/1394بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
به مبلغ  1388400000ریال
اختتام طرح با عنوان "بررسی و تدوین راهکارهای سازگاری با کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری" به شماره
 1719/97/316مورخ  27/10/97بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و
بختیاری به مبلغ  245000000ریال

اختتام طرح با عنوان "مطالعه تعیین میزان تولید گازهای گلخانه ای ) (GHGناشی از مخازن آب شیرین برخی از
سدهای نیروگاهی کشور" به شماره  923544مورخ  92/10/18بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به مبلغ  1900000000ریال
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اختتام طرح با عنوان "طرح مطالعاتی جداسازی آب شرب از آب موردنیاز فضای سبز شهری" به شماره 99/19/275
مورخ  99/01/31بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به مبلغ
 372400000ریال
اختتام طرح با عنوان "تعیین حقابه زیست محیطی بخشی از حوضه آبریز بهشتآباد (رودخانه بیرگان و دوآب
صمصامی)" به  97/23124مورخ  7/12/97بین مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و سازمان محیط زیست
استان چهارمحال و بختیاری به مبلغ  500000000ریال

اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه شهرکرد
 -1معرفی اعضای شورای زیست فناوری پژوهشکده زیست فناوری
 -2معرفی اعضای گروه های پژوهشی پژوهشکده زیست فناوری
 -3تعیین اولویت های دوگانه پژوهشکده زیست فناوری بر اساس طرح تقسیم کار ستاد توسعه
زیست فناوری کشور
 -4ارائه پروپوزال و اخذ موافقت نهایی صنایع کاغذسازی آنزان بهار مهر قطب صنعتی شهرکرد
برای انعقاد طرح پژوهشی تولید چسب کاغذ نشاسته و سلولز کاتیونی برای افزایش کشسانی
خمیر کاغذ به مبلغ  50میلیون تومان
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اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای پژوهشکده نانو
 -1پیگیری جهت نهایی کردن و اخذ طرح تحقیقاتی تحت عنوان لیدارهای کوانتومی از وزارت
دفاع به مبلغ  600میلیون ریال

 -2پیگیری جهت اخذ طرح پژوهشی از سازمان محیط زیست
 -3چاپ  10مقاله  ISIدر حوزه فناوری نانو توسط محققین پژوهشکده نانودر  6ماهه اخیر

 -4انجام پایان نامه های دانشجویی مرتبط با فناوری نانو در آزمایشگاههای تخصصی نانو
 -5برگزاری بازدید و کارگاه از پژوهشکده نانو برای دانشجویان انجمن دانشجویی نانو و عالقه
مند به فناوری نانو
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 -6پیگیری مستمر جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی از طریق شبکه شاعا و خریدهای ارزی
برای انجام طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان در پژوهشکده نانو

با تشكر از توجه شما

