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معاونت پژوهش و فناوري

گزارش عملکرد شش ماه اول 1401

مهرماه 1401

اقدامات/دستاوردهاي حوزه معاونت
اقدامات/دستاوردهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری
تعداد جلسات برگزار شده

3

رديف

موضوع جلسه

شش ماه اول سال 1401

1
2
3
4
5
6
7
8

شورای پژوهشي
شورای فناوری
شورای آزمايشگاه مرکزی
شورای مجالت علمي
شورای انتشارات
کميته طرحهای پژوهشي
کميته اخالق در پژوهش
کميته طرحهای مسئله محور

7
9
2
2
2
3
3
3

اقدامات/دستاوردهاي حوزه معاونت
اقدامات/دستاوردهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شیوهنامههای تصویب شده در شوراهای پژوهشی و فناوری دانشگاه

 -1شيوهنامهی اجرايي هدفمندسازی پاياننامهها و رسالههای تحصيالت تکميلي در راستای طرح
تحول ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت
 -2شيوهنامهی تعيين ضوابط و شاخصههای تشخيص ،سنجش و ارزيابي «اثر بديع و ارزنده هنری»
 -3شيوهنامهی اجرايي فرصت مطالعاتي اعضای هيأت علمي دانشگاه شهرکرد در جامعه و صنعت
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
طرحهای پژوهشی تصویب شده درکمیته طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
 -1طرح پژوهشي آقای دکتر فريد براتي باعنوان "بررسي هيستومتری بيضه و آناليز اسپرم اپيديديمي سگ"
 -2طرح پژوهشي آقای دکتر رحمتاله فتاحيان با عنوان "بررسي استريولوژيک و بيوشيميايي اثرات تيامين و روی
اکسايد بر سکوم پس از ايجاد پانکراتيت تجربي ناشي از ال-آرژنين"
 -3طرح پژوهشي آقای دکتر علي رئيسي با عنوان "رونديابي سيل با استفاده از روشهای مختلف ماسکينگام با
پارامتر متغير و بهينهسازی"
 -4طرح پژوهشي آقای دکتر مهدی غفاری با عنوان "بررسي تأثير دوره همه گيری کوويد 19-بر آمادگي جسماني
دانشجويان دانشگاه شهرکرد"
 -5طرح پژوهشي آقای دکتر عليرضا انصاری با عنوان "الپالسين کسری طيفي در نظريه اشتورم-ليوويل"
 -6طرح پژوهشي آقای دکتر عباس حری با عنوان "تشخيص نفوذ در شبکه های کامپيوتری با استفاده از روشهای
يادگيری ماشين"
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
طرحهای پژوهشی تصویب شده درکمیته طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
 -7طرح پژوهشي آقای دکتر حشمتاله صميمي شلمزاری با عنوان "طراحي زيست حسگر فلورسانس برای اندازه گيری
و شناسايي يون سرب در نمونه های آب شهری و صنعتي"
 -8طرح پژوهشي آقای دکتر رسول ميرعباسي نجف آبادی با عنوان "ظرفيت تبادل کاتيوني ) (CECبا استفاده توابع
مفصل و بررسي پتانسيل فرسايش در خاكهای استان آذربايجانشرقي (مطالعه موردی :شهرستان اهر)
 -9طرح پژوهشي دکتر ارسالن خليلي مقدم تحت عنوان :مطالعه فون مورچه های جنس  Messorو کنه های
( Melittiphidinae (Mesostigmata: Laelapidaeهمراه آنها
 -10طرح پژوهشي خانم دکتر شهال نعمتي تحت عنوان :ارائه ی مدل عميق تکاملي جديد برای تجزيه و تحليل
احساسات دوزبانه در نظرات پزشکي کاربران

 -11طرح پژوهشي دکتر مجتبي فردی تحت عنوان "يک طرح تفاضلي غيريکنواخت برای معادالت سهموی کسری
مرتبه توزيعي همراه با الپالسين کسری"
 -12طرح پژوهشي دکتر سجاد باقريان دهکردی تحت عنوان :تأثير تمرينات اصالحي بر روی پارامترهای راه رفتن و
کنترل پاسچر در افراد مبتال به بي ثباتي مزمن مچ پا

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
اختتام طرحهای پژوهشی تصویب شده درکمیته طرحها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
 -1طرح پژوهشي آقای دکتر عليرضا انصاری بني با عنوان "معادله پخش کسری مرتبه توزيعي با عملگر الپالسين
کسری در پيکربندی استوانهای محور متقارن"
ال
 -2طرح پژوهشي خانم دکتر زهرا مبيني " بررسي عملکرد روشهای انتخاب آنتن در سيستمهای مشارکتي کام ا
دوطرفه با دسترسي چندگانه نامتعامد"
 -3طرح پژوهشي آقای دکتر سعيد حبيبيان دهکردی با عنوان "اثرات ترميمي ترکيبي از گياه هواچوبه (ابوخلسا) و
چربي حيواني بر زخم سوختگي در موش صحرايي"
 -4طرح پژوهشي آقای دکتر ولي اله نصيری با عنوان "تحليل مردم شناختي مناسک گذار در قوم بختياری :مورد
پژوهشي پوشاك دختران و پسران"

 -5طرح پژوهشي آقای دکتر عليرضا انصاری بني با عنوان "برخي نمايش های انتگرال برای تابع فاکسن"
 -6طرح پژوهشي آقای دکتر عليرضا داوديان دهکردی با عنوان "سن سنجي و ژئوشيمي ايزوتوپي ارتوگنايسهای
صادق آباد ،پهنه سنندج-سيرجان ،ايران"
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 -7طرح پژوهشي خانم دکتر زهرا ايزدی با عنوان "طراحي و ساخت يک بيو سنسور به منظور تشخيص سريع و
دقيق واکسن کرونا"

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
اختتام طرح های پژوهشی تصویب شده درکمیته طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه (مبتنی بر گرنت)
 -8طرح پژوهشي دکتر سعيد اسدپور با عنوان "بررسي جامع روشهای سنتز ،ويژگيها و کاربردهای نانوکامپوزيتهای
اکسيد روی /پلي وينيل الکل"
 -9طرح آقای دکتر عزيزاله فالح تحت عنوان "اثر پوششدهي با نانوکامپوزيت زيست تخريبپذير پکتين حاوی
نانوذرات کورکومين و نانوامولسيون روغن فرار زنيان به همراه تابش گاما با دوز پايين بر خصوصيات ميکروبي،
فيزيکوشيميايي و حسي راسته گوشت گوسفند در شرايط يخچال"

 -10طرح دکتر سعيد اسدپور با عنوان بررسي جامع روشهای سنتز ،ويژگيها و کاربردهای نانوکامپوزيتهای اکسيد
روی /پلي (وينيل الکل)
 -11طرح دکتر يعقوب طادی باعنوان بررسي مشخصات خطي/غير خطي پيچشي وابسته به اندازه در ميکرو/نانو ميلهها
و ميکرو/نانو استوانه های فلکسو الکتريک مگنتو-الکترومکانيکال
 -12طرح دکتر سجاد باقريان باعنوان کيفيت حرکات عملکردی در کودکان مدرسهای و رابطه بين بلوغ و کارايي
حرکت
 -13طرح دکتر ابراهيم بني طالبي با عنوان شبيه سازی های داکينگ و ديناميک مولکولي برای غربالگری ترکيبات
مبتني بر مواد مغذی ايمني ورزشي در برابر  Covid-19با هدف قرار دادن مهار کننده آنزيم ІІ -آنژيوتانسين )ACE2

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
اعزام هیأت علمی جهت سخنرانی و شرکت در همایش خارج از کشور
 -1اعزام آقای دکترمرتضي بياره به منظور شرکت و ارائه مقاله در چهل و يکمين کنفرانس بينالمللي پيشرفت در
علوم ،مهندسي و فناوری  IASET-2022از تاريخ  1401/02/18لغايت  1401/02/26در کشورترکيه
 -2اعزام آقای دکترمحسن بهمني به منظور شرکت و ارائه مقاله در همايش بينالمللي گروه تحقيقاتي بينالمللي
حفاظت از چوب از تاريخ  1401/03/06لغايت  1401/03/14در کشور اسلووني
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
حمایتهای علمی و معنوی از همایش
 -1پنجمين کنفرانس ملي ساالنه تحوالت نوين در مديريت ،اقتصاد و حسابداری

 -2سومين کنفرانس بين المللي نوآوری در مديريت کسب و کار و اقتصاد
 -3دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران ،توسعه هوشمند و سيستمهای پايدار
 -4چهارمين همايش ملي دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
 -5اولين کنگره ملي نقش زنبور عسل در تأمين امنيت غذايي و توسعه ملي
 -6چهاردهمين کنفرانس بينالمللي تحليل پوششي دادهها و تحليل تصميم
10

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
حمایتهای علمی و معنوی
 -7چهاردهمين کنفرانس بينالمللي تحليل پوششي دادهها و تحليل تصميم
 -8اولين کنفرانس بينالمللي مديريت ،مهندسي کيفيت و قابليت اتکا
 -9بيست و يکمين همايش ملي هيدروليک ايران
 -10هفدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداری ايران

 -11پنجمين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران و دومين کنفرانس بينالمللي مهندسي زلزله وژئوتکنيک لرزهای
 -12همايش دانش ،آموزش ،محتوا در رشته زبان و ادبيات فارسي
 -13ششمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تربيت معلم

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
تصویب برگزاری همایش ملی در دانشگاه
 -1همايش علمي با عنوان "همايش ملي توليد مثل و مسائل نوزادان در دامپزشکي"
دبير علمي همايش آقای دکتر محمدرضا اصالني و دبير اجرايي آقای دکتر فريد براتي از اعضای هيأت علمي
دانشکده دامپزشکي
 -2همايش علمي با عنوان "چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژی ايران"
دبير علمي همايش آقای دکتر احمدرضا قاسمي دستگردی و دبير اجرايي آقای دکتر مهدی رادفر از اعضای هيأت
علمي دانشکده کشاورزی
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
کارگاه آموزشی برگزار شده
 -1کارگاه آموزشي با عنوان "کارگاه آموزشي چوب و رزين" در دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين مجری کارگاه
خانم آرزو خاکسار حقاني
 -2کارگاه آموزشي برخط با عنوان "حال و گرايشات آينده واقعيت مجازی" در دانشکده علوم رياضي مجری کارگاه
آقای دکتر هوشنگ کوليوند عضو هيأت علمي و محقق مقيم دانشگاه ليورپول جان مورس
 -3کارگاه آموزشي با عنوان "آشنايي با مرور نظاممند و فرا تحليل در حوزه بيوتکنولوژی توليد مثل" در پژوهشکده
فناوری جنين مجری آقای دکتر عزيزاله فالح عضو هيأت علمي دانشکده دامپزشکي
 -4کارگاه آموزشي با عنوان "انسان شناسي اسالمي در دانشکده ادبيات و علوم انساني" مجری آقای دکتر
محمدعلي نظری سرمازه عضو هيأت علمي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 -5کارگاه آموزشي با عنوان «کاربرد پالسما سرد در کشاورزی" مجری آقای دکتر بهرام حسين زاده عضو هيأت
علمي دانشکده کشاورزی
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 -6کارگاه آموزشي با عنوان «لزوم جايگزيني گازوئيل با بيوديزل و توليد بيوديزل" مجری آقای دکتر بهرام حسين
زاده عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
کارگاه آموزشی برگزار شده
 -7کارگاه آموزشي با عنوان «نحوه جستجوی مقاالت  ،مجالت و پايان نامه های داخلي و خارجي»مجری آقای دکتر
مصطفي کرباسيون عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -8کارگاه آموزشي برخط با عنوان «اصول نگارش و ويرايش آکادميک به زبان انگليسي» مجری آقای دکتر مصطفي
کرباسيون عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -9کارگاه آموزشي با عنوان «آشنايي با ماشين های تسطيح اراضي تراکتوری" مجری آقای دکتر امين لطفعليان عضو
هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -10کارگاه آموزشي با عنوان «آشنايي با ماشينهای بهره برداری جنگل و مرتع" مجری آقای دکتر امين لطفعليان
عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی

 -11کارگاه آموزشي با عنوان «کارگاه آموزشي نرم افزار sasو کاربرد آن در تجزيه های آماری" مجری آقای دکتر
احسان شهبازی عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -12کارگاه آموزشي با عنوان «کاربرد تفکر سيستمي در برنامه ريزی " مجريان آقای دکتر لياني و کرمي اعضای
هيأت علمي دانشکده کشاورزی

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
کارگاه آموزشی برگزار شده
 -13کارگاه آموزشي با عنوان «آشنايي مقدماتي با نرمافزار  vensimدر مدلسازی سيستمهای پويا» مجری آقای
دکتر مصطفي کرباسيون عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -14کارگاه آموزشي برخط با عنوان «مقدمه ای بر فرا نظريه پردازی و بايستگي های آن» مجريان آقای دکتر لياني و
کرمي اعضای هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -15کارگاه آموزشي با عنوان «جنگلهای زاگرس و طغيان آفات" مجريان آقای دکتر عليرضا نعمتي و بيتاله
محمودی اعضای هيأت علمي دانشکده کشاورزی
 -16کارگاه آموزشي با عنوان «کرم خراط ،زيست شناسي  ،اهميت اقتصادی و کنترل آن در باغات گردو" مجری آقای
دکتر زرير سعيدی عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات کشاورزی

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي

تشکیل هسته پژوهشی
هسته پژوهشي با عنوان طراحي سيستمهای برق خورشيدی در دانشکده فني و مهندسي با مسئوليت آقای دکتر
نويدرضا ابجدی عضو هيأت علمي دانشکده فني و مهندسي
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اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور پژوهشی
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور پژوهشي
آمار چاپ مقاالت و شرکت در کنفرانس

رديف

موضوع

شش ماه اول سال 1401

1

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلي

2

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های خارجي

222
21

3

17

مقاالت ISI

4

351

مقاالت Scopus

5

مقاالت ISC

6

مقاالت علمي پژوهشي داخلي

7

تعداد کل مقاالت ()SESS

8

مقاالت مشترك با نويسندگان خارجي

370
201
257
658
110

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

18

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

19

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

20

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور فناوری دانشگاه
برگزاري اولين نشست مشترک پارک علم و فناوري
استان با دانشگاه شهركرد در راستاي شعار سال،
توليد ،دانش بنيان  ،اشتغال آفرين

21

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

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

22

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

وبينار انتقال تجربه در
حوزه كشاورزي و صنايع غذايي

23

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

کارگاههای آموزشي
برگزار شده

24

عنوان کارگاه

ردیف

تعداد ساعت

1
2
3
4
5
6
7
8

3
2
2
2/5
2/5
2
2
6

مديريت تغذيه متعادل در باغات بادام
كاربرد پالسما سرد در كشاورزي
لزوم جايگزيني گازوئيل با بيوديزل و توليد بيوديزل
نحوه جستجوي مقاالت ،مجالت و پايان نامه هاي داخلي و خارجي
اصول نگارش و ويرايش آكادميك بزبان انگليسي
آشنايي با ماشينهاي تسطيح اراضي تراكتوري
آشنايي با ماشينهاي بهره برداري جنگل و مرتع
كارگاه آموزشي نرم افزار  SASو كاربرد آن در تجزيه هاي آماري

9

2/5

كاربرد تفكر سيستمي (سيستمهاي ديناميك) در برنامه ريزي

10

2/5

آشنايي مقدماتي با نرم افزار  Vensimدر مدلسازي سيستمهاي پويا

11

3

مقدمه اي بر فرانظريه پردازي و بايستگي هاي آن

12

4

جنگلهاي زاگرس و طغيان آفات

13

2

كرم خراط ،زيست شناسي ،اهميت اقتصادي و كنترل آن در باغات گردو

دكتر زرير سعيدي

14

40

علم تمرين و طراحي برنامه هاي تمريني

دكتر مصطفي رحيمي

نام و نام خانوادگي مدرس
دكتر محمود محمدي
دكتر بهرام حسين زاده
دكتر بهرام حسين زاده
دكتر مصطفي كرباسيون
دكتر مصطفي كرباسيون
دكتر امين لطفعليان
دكتر امين لطفعليان
دكتر احسان شهبازي
دكتر قاسم لياني
دكتر مهدي كرمي
دكتر قاسم لياني
دكتر مهدي كرمي
دكتر جهانگرد محمدي
دكتر عليرضا نعمتي
دكتر بيت اهلل محمودي

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور فناوری دانشگاه
انجام امور مربوط به دورههاي فرصت مطالعاتي:

 -1برگزاري جلسه اختتاميه فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه  7مورد
 -2پيگيري امور و برگزاري جلسات اوليه مرتبط با حضور اعضاء هيأت علمي در
طرح فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت  21مورد

25

اقدامات/دستاوردها
فرصت مطالعاتي اعضای هيأت علمي دانشگاه در جامعه و صنعت
آمار فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضاء هیأت علمی دانشگاه  20مورد

26

بازه زماني

واحد عملياتي

تعداد

 1400تا 1401

شرکت فرادانه استان چهارمحال و بختياری

 1400تا 1401

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختياری

 1400تا 1401

اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياری

 1400تا 1401

شرکت فوالد کوهپايه اصفهان

 1400تا 1401

صنايع سيمان شهرکرد

1
3
1
1
1

اقدامات/دستاوردها
فرصت مطالعاتي اعضای هيأت علمي دانشگاه در جامعه و صنعت
آمار فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضاء هیأت علمی دانشگاه  20مورد

27

بازه زماني

واحد عملياتي

تعداد

 1400تا 1401

شرکت قارچ نگين فصل استان چهارمحال و بختياری

 1400تا 1401

جهاد دانشگاهي واحد استان چهارمحال بختياری

 1400تا 1401

شرکتهای پارك علم و فناوری چهارمحال و بختياری

 1400تا 1401

شهرداری صدرا استان فارس

 1400تا 1401

مرکز نوآوری ،مرکزرشد و دانشگاه شهرکرد

 1400تا 1401

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

1
1
6
1
3
1

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مديريت 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 ( 827دانشجو)

 -3سازماندهي حضور و بررسي گزارش كارآموزي كارآموزي و كارورزي
دانشجويان ( 743دانشجو)
28

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مديريت 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
 -4نشست مشترک با پارک علم و فناوري استان در حوزه كشاورزي

29

 -5جلسه همكاري با دفتر موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي – دفتر شهيد فهميده حووزه مركوزي
كشور در زمينه اولويتهاي صنايع دفاعي كشور

اقدامات/دستاوردهاي مدیریت امور فناوري
اقدامات/دستاوردهای مديريت امور فناوری دانشگاه
امور مرتبط با تفاهمنامه:
 -1امضاي تفاهمنامه با پارك علم و فناوري استان
 -2امضاي تفاهمنامه با شركت شهرك هاي صنعتي استان
 -3امضاي تفاهمنامه با شركت فوالد سفيد دشت استان

 -4امضاء تفاهمنامه با شركت بروكر فيدار جهت راه اندازي سامانه ویرا در دانشگاه
شهركرد در راستاي اطالعرساني پروژههاي مرتبط با صنعت و جامعه به اعضاء هيأت علمي
 -5امضاء تفاهمنامه با اداره كل آموزش فني و حرفهاي و پارک علم و فناوري چهارمحال و
بختياري (نخلستان)
30

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
اقدامات/دستاوردهای مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات
نصب و راه اندازی اينترنت دانشکده دامپزشکي و اتصال کل دانشکده به زير
ساخت دانشگاه
نصب و راه اندازی اينترنت خوابگاه  15خرداد و حاج الياس (خريد تجهيزات و
نصب اينترنت)
به روز رساني نرم افزارهای حوزه دانشجويي جهت حضور دانشجويان (سامانه
رزرو غذا ،اسکان دانشجويان و )...

فراهم نمودن سايت کامپيوتری برای حضور رياست جمهور (که متاسفانه
کنسل شد)
31

نصب اکسس پوينت های دانشکده هنر فارسان

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

باال بردن سطح امنيتي سرورهای دانشگاه با استفاده از فايروال
تنظيم سطح دسترسي به سرورهای مختلف
برگزاری جلسه آموزشي برای کار با فايروال برای همکاران اداره

32

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
نصب اکسس پوينت برای خوابگاههای دانشجويان دانشکده هنر
رفع مشکل اينترنت خوابگاههای دانشجويان دانشگاه شهرکرد و تامين
زيرساخت الزم
فروش اينترنت به صورت محدود برای دانشجويان

راه اندازی سلف مکمل و اينترنت آنها
ثبت اثر انگشت دانشجويان جديدالورود
نصب و راه اندازی سيستم سهميه کپي برای اساتيد و دانشجويان و همچنين
تامين اينترنت پيمانکاران
راه اندازی سامانه نظام پيشنهادات و انتقادات
33

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
راه اندازی سامانه تربيت بدني (فعال جهت رزرو زمين چمن برای تابستان)
بعدا که همه تجهيزات اين اداره از طريق سامانه قابل رزرو شد نامه رسمي ارسال
داده خواهد شد.

پيگيری برای تکميل ساختمان ديتا سنتر (جلسات مختلف برای طراحي
داخلي آن ،و خريد تجهيزات آنها)
رك
کف کاذب

سقف کاذب
تامين برق و اينترنت
سيستم کولينک و اطفا حريق
34

...

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
بازطراحي وب سايت فارسي و انگليسي با کمک رياست محترم دانشگاه و
معاونت محترم پژوهش و فناوری

افزودن امکانات و اطالع رساني ها در وب سايت معاونت پژوهش و فناوری
رفع مشکالت همکاران دانشگاه با استفاده از ميز امداد

تکميل فرمهای ثبت درخواست مرکز محاسبات سريع و ديگر آزمايشگاههای
دانشگاه در سامانه آزمايشگاه مرکزی
تکميل فرمهای ثبت درخواست برای مهمانسراهای دانشگاه با همکاری مدير
محترم رفاهي
رفع مشکالت و بهبود سامانه های مختلف دانشگاه (سامانه سس ،سامانه
رفاهي ،آزمايشگاه مرکزی ،آزمون و امور مهارتي)
35

اقدامات مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات
طراحي وب سايت ،دبيرخانه و پشتيباني از  5کنفرانس زير
بيست و دومين کنگره ملي و دهمين کنگره بين المللي زيست شناسي ايران
(دريافت نزديک  500مقاله تا االن -دريافت مقاله تا آخر خرداد ادامه دارد)
سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس
اولين همايش ملي آيت اهلل سيد ابوالقاسم دهکردی
دومين کنفرانس ملي آخرين دستاوردهای مهندسي داده و دانش و محاسبات
نرم
36

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک کاربردی

37

اقدامات مرکز همكاريهاي علمی و بينالمللی
اقدامات/دستاوردهای مرکز همکاریهای علمي و بينالمللي
 (1امضای قرارداد با معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری
 (2امضای قرارداد با اراسموس پالس با دانشگاه لوبلينای کشور اسلووني
 (3دعوت از مهمان خارجي (آقای پروفسورلدوينگ پاول از دانشگاه هامبورگ آلمان)
 (4برگزاری کارگاه آموزشي با موضوع زبان شناسي لری با حضور پروفسور لدوينگ پاول از دانشگاه
هامبورگ آلمان
 (5بروزرساني سايت انگليسي دانشگاه
 (6تهيه بروشور انگليسي
 (7رايزني در خصوص قرار دادن نام دانشگاه شهرکرد در فهرست مورد تاييد وزرات علوم عراق
 (8رايزني در خصوص جذب حداکثری دانشجويان غيرايراني

38

امضای قرارداد با معاونت علمي و فناوری رياست
جمهوری

امضای قرارداد اراسموس پالس با دانشگاه لوبلينای
کشور اسلووني

دعوت از مهمان خارجي (آقای پروفسورلدوينگ پاول از
دانشگاه هامبورگ آلمان)

برگزاری کارگاه آموزشي با موضوع زبان شناسي لری با
حضور پروفسور لدوينگ پاول از دانشگاه هامبورگ آلمان

بروزرساني سايت انگليسي دانشگاه

تهيه بروشور انگليسي

رايزني در خصوص قرار دادن نام دانشگاه شهرکرد در
فهرست مورد تاييد وزرات علوم عراق

رايزني در خصوص جذب حداکثری دانشجويان غيرايراني

دستاوردهاي اداره انتشارات و مجالت علمی
اقدامات/دستاوردهای اداره انتشارات و مجالت علمي




تصويب و ابالغ آيين نامه جامع انتشارات دانشگاه
پيگيری خريد و راه اندازی سامانه داوری و فروش برخط کتاب ،تحت سيناوب
پيگيری قرارداد فروش نسخ الکترونيک کتب منتشرشده انتشارات دانشگاه ،تحت فيديبو







راهاندازی سامانه نشريات دانشگاه تحت سيناوب
راهاندازی نشريه  Advanced Structural Mechanicsبه زبان انگليسي
راهاندازی نشريه پژوهشنامه بختياریشناسي و اقوام ايراني
دريافت مجوز انتشار نشريه  Journal of geochemistry and geodynamicsبه زبان انگليسي
پيگيری دريافت مجوز انتشار نشريه  journal of Microfluidic and Nanofluidic Researchبه زبان
انگليسي
خريد و تخصيص کد  DOIبه مقاالت منتشرشده در نشريات دانشگاه


47

دستاوردهاي مرکز رشد واحدهاي فناوري
اقدامات/دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
اقدامات و دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در شش ماهه اول سال 1401
به شرح ذيل مي باشد:
 -1برگزاری تعداد  4جلسه داوری پذيرش طرح در مرحله رشد مقدماتي
 -2برگزاری تعداد  3جلسه داوری پذيرش طرح در مرحله رشد

 -3برگزاری تعداد  7جلسه نظارت برای واحدهای مستقر در مرکز
 -4برگزاری  2کارگاه با عنوان پنج اصل ساخت امپراطوری کسب و کار با حمايت و همکاری مرکز
رشد و مرکز نوآوری دانشگاه توسط واحد آريا مدار گستر سپند ايرانيان به نمايندگي سيد متين

غروی مستقر در مرکز رشد دانشگاه
 -5همکاری با گروه ژنتيک دانشگاه در برگزاری کارگاه آشنايي کسب و کارهای حوزه تخصصي
زنتيک ويژه دانشجويان تحصيالت تکميلي

دستاوردهاي مرکز رشد واحدهاي فناوري
اقدامات/دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
 -6برگزاری جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضاء محترم شورا
 -7بازديد ميداني باغ گياه شناسي واقع در  5کيلومتری آبشار شيخ عليخان شهرستان چلگرد با حضور
ناظر و کارشناس فني مرکز از واحد جوانه کاران راين به نمايندگي آقای دکتر مجتبي کريمي
 -8معرفي تعداد  11واحد فناور مستقر در مرکز رشد به بانک مهر ايران جهت دريافت تسهيالت ،مجموعاا
به مبلغ  2,550،000،000ميليون ريال

 -9بازديد معاون محترم دانشجويي وزارت عتف به همراه رئيس محترم دانشگاه شهرکرد از مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه

دستاوردهاي مرکز رشد واحدهاي فناوري
اقدامات/دستاوردهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد
 -10افتتاح مرکز مشاوره ،اطالعرساني و خدمات کارآفريني پايا تجارت ايرانيان توسط

واحد انستيتوکسب و کار پارسه به نمايندگي آقای محمدجواد باورسادی مستقر در مرکز
رشد با حضور معاون کار و رفاه امور اجتماعي استان و معاون سازمان ورزش و جوانان
استان و مدير امور فناوری دانشگاه.
 -11راهاندازی خط توليد داروی ضد کنه زنبور عسل توسط واحد فراکيميا رويش جنوب
غرب مستقر در مرکز رشد به نمايندگي آقای دکتر فريد براتي عضو هيات علمي دانشگاه
شهرکرد و آقای دکتر علي عليرضايي فارغالتحصيل دکترای دامپزشکي دانشگاه شهرکرد.
 -12همکاری با معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه در معرفي واحدهای مرکز
نوآوری از طريق مرکز رشد به بانک مهر ايران جهت دريافت تسهيالت  100ميليون ريالي.

اقدامات/دستاوردهاي آزمایشگاه مرکزي
اقدامات/دستاوردهای آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد
عضويت در شبکه آزمايشگاههای راهبردی معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری
ارتقای آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد به عنوان آزمايشگاه فعال در شبکه آزمايشگاههای
راهبردی

ثبت تجهيزات با فناوری باال در شبکه آزمايشگاههای راهبردی ايران جهت ارايه خدمات به ساير
دانشگاهها
امضای تفاهمنامه با معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری جهت استفاده از تسهيالت آن معاونت

تخصيص اعتبارات ارزی دانشکدهها جهت خريدهای ارزی
بررسي موارد مربوط به امکانات مربوط به سالمت ،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاههای موجود
در دانشگاه
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هماهنگي و مقدمات الزم جهت راهاندازی آزمايشگاه مرکزی دانشگاه

اقدامات/دستاوردهاي آزمایشگاه مرکزي
اقدامات/دستاوردهای آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد
پيگيری خريدهای ارزی (تهيه پيش فاکتورهای جديد /ثبت در سامانه شاعا  /هماهنگي با تدارکات
دانشگاه) مربوط به دانشکدهها

تعمير تجهيزات آزمايشگاهي جهت قرار گرفتن در مدار خدماترساني
جمعآوری اطالعات مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي موجود در سطح آزمايشگاههای دانشگاه
بهروزرساني وب سايت آزمايشگاه مرکزی و بهروزرساني تعرفههای موجود
پيگيری اخذ استاندارد مرجع  17025مربوط به آزمايشگاه بهداشت دانشکده دامپزشکي (انعقاد
قرارداد با شرکت مذکور)

دستاوردهاي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
اقدامات/دستاوردهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
بخش مجموعه سازی :ثبت  680جلد کتاب که از طريق اهدايي و يا خريد وارد مجموعه شده
است و ثبت  136عنوان پايان نامه
بخش فني و آماده سازی :فهرستنويسي و آماده سازی حدود  1315جلد کتاب و  136عنوان
پايان نامه و آپلود متن کامل  450عنوان پايان نامه
بخش اطالع رساني :تمديد اشتراك  2پايگاه فارسي (رايسست و نورمگز) ،اشتراك سامانه های
مشابهت ياب آيتنتيکيت و گرامرلي از طريق سامانه دانش لينک ،تهيه مدارك مورد نياز
کاربران
بخش امانت :امانت 4030جلد کتاب و بازگشت  4210جلد کتاب ،ثبت نام و عضويت کليه
دانشجويان ورودی 1401
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اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای مرکز تحقيقات منابع آب

انعقاد قرارداد طرح "تدقيق آمار و اطالعات منابع و مصارف استان و تهيه بانک اطالعاتي  "GISبه شماره قرارداد
 7882/1400/316مورخ  02/12/1400بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت آب منطقه ای
چهارمحال و بختياری به مبلغ  2010000000ريال

اختتام طرح با عنوان "انجام مطالعات نمونه برداری کيفي و ليمنولوژی طرح سد بهشت آباد" به شماره قرارداد
 944803مورخ  19/07/1394بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران
به مبلغ  1388400000ريال
اختتام طرح با عنوان "بررسي و تدوين راهکارهای سازگاری با کم آبي در استان چهارمحال و بختياری" به شماره
 1719/97/316مورخ  27/10/97بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و
بختياری به مبلغ  245000000ريال

اختتام طرح با عنوان "مطالعه تعيين ميزان توليد گازهای گلخانه ای ) (GHGناشي از مخازن آب شيرين برخي از
سدهای نيروگاهي کشور" به شماره  923544مورخ  92/10/18بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و
شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران به مبلغ  1900000000ريال
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اختتام طرح با عنوان "طرح مطالعاتي جداسازی آب شرب از آب موردنياز فضای سبز شهری" به شماره 99/19/275
مورخ  99/01/31بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران به مبلغ
 372400000ريال
اختتام طرح با عنوان "تعيين حقابه زيست محيطي بخشي از حوضه آبريز بهشتآباد (رودخانه بيرگان و دوآب
صمصامي)" به  97/23124مورخ  7/12/97بين مرکز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهرکرد و سازمان محيط زيست
استان چهارمحال و بختياری به مبلغ  500000000ريال

اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای مرکز تحقيقات منابع آب

برگزاری چهارمين کنفرانس ملي هيدرولوژی ايران با همکاری
انجمن هيدرولوژی ايران در دانشگاه شهرکرد

همکاری در برگزاری پنجمين مجمع عمومي انجمن هيدرولوژی
ايران و برگزاری انتخابات هيات مديره انجمن

اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای پژوهشکده پرندگان دانشگاه شهرکرد
 -1امضای تفاهمنامه همکاری  5ساله مشترك دانشگاه شهرکرد ،موسسه تحقیقات علوم دامی
کشور و مجتمع مرغ الین بابلکنار
 -2امضای موافقت نامه همکاری مشترك با ستاد توسعه زیست فناوری کشور
 -3شروع طرح " بهبود ژنتیکی مقاومت به آسیت در الین های تجاری جوجه گوشتی آرین"
با مشارکت ستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،موسسه
تحقیقات علوم دامی کشور و دانشگاه شهرکرد به مبلغ  720میلیون تومان
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اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای پژوهشکده پرندگان دانشگاه شهرکرد

اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای پژوهشکده پرندگان دانشگاه شهرکرد

اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات پژوهشکده زيست فناوری دانشگاه شهرکرد
 .1معرفي اعضای شورای زيست فناوری پژوهشکده زيست فناوری
 .2معرفي اعضای گروههای پژوهشي پژوهشکده زيست فناوری

 .3تعيين اولويتهای دوگانه پژوهشکده زيست فناوری بر اساس طرح تقسيم کار ستاد توسعه
زيست فناوری کشور
 .4ارائه پروپوزال و اخذ موافقت نهايي صنايع کاغذسازی آنزان بهار مهر قطب صنعتي شهرکرد
برای انعقاد طرح پژوهشي توليد چسب کاغذ نشاسته و سلولز کاتيوني برای افزايش کشساني
خمير کاغذ به مبلغ  50ميليون تومان.
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اقدامات/دستاوردهاي پژوهشكده/مرکز
اقدامات/دستاوردهای پژوهشکده نانو
 -1پيگيری جهت نهايي کردن و اخذ طرح تحقيقاتي تحت عنوان ليدارهای کوانتومي از وزارت دفاع به مبلغ 600000000
ريال
 -2انجام طرح تحقيقاتي با عنوان” طرح مطالعاتي بررسي منشأ آلودگيهای تاالب گندمان و اجرای برنامه پايش کيفيت
آب تاالب “ به شماره قرارداد  1401/1977از اداره کل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختياری به مبلغ
 720000000ريال
 -3چاپ  17مقاله  ISIدر حوزه فناوری نانو توسط محققين پژوهشکده نانودر  6ماهه اخير (سال )2022

 -4انجام حدود  14پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتری مرتبط با فناوری نانو در آزمايشگاههای تخصصي نانو در  6ماه
اخير
 -5برگزاری بازديد و کارگاه از پژوهشکده نانو برای دانشجويان انجمن دانشجويي نانو و عالقه مند به فناوری نانو
 -6پيگيری مستمر جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي از طريق شبکه شاعا و خريدهای ارزی برای انجام طرحهای
تحقيقاتي و پايان نامه های دانشجويان در پژوهشکده نانو
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با تشكر از توجه شما

