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 ديباچه 

هيات علمی و بيش از ده هزار دانشجو در مقاطع و عض 480در حال حاضر دانشگاه صنعتی اصفهان با داشتن حدود 

جايگاه بسيار خوبی در حوزه  ،و پژوهشی یی آموزشهاكارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری عالوه بر موفقيت بسيار در حوزه

  الملل دارد. و مراكز علمی و پژوهشی بين هاالملل و ارتباط با دانشگاه روابط بين

همكاران هيات علمی و دانشجويان  آموخته متخصص و كارآمد داشته است.دانش 55000دانشگاه صنعتی اصفهان بيش از 

اند. حاصل اين های دنيا داشتهترين فناوریو توليد علم و دستيابی به پيشرفته اين دانشگاه همتی بلند در رفع مشكالت صنعت

يا در قالب  هاسازی بوده است كه فناوری بسياری از اين طرح تالش انجام صدها طرح پژوهشی ارزشمند با قابليت تجاری

الزم منجر به ايجاد كسب و كار برای  ریگذادادها به صنعت واگذار شده است و يا در قالب يک شركت نوپا و با سرمايهرقرا

 . استدانش آموختگان شده 

در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پيشرفت های قابل توجهی داشته ايم. در دوران كرونا دانشگاه به مسئوليت اجتماعی 

اند. درآمد ان سرآمد بودههای وابسته به دانشگاه در زمينه توليد محصوالت مورد نياز اين دورخود به خوبی عمل كرد و شركت

 برابر شده است. 5قراردادهای ارتباط با صنعت در دو سال گذشته  درصدی داشته است. 200اختصاصی رشد 

ها با شكل رشته آموزشی متناسب با بازار كار و حفظ كيفيت آموزشی دانشجو جذب شده است. ريزیبرنامهدر حوزه 

 درد جامعه بخورد كه تحول بزرگی است . رود كه بههدايت برنامه تحول به سمتی می

اند كه اين موجب  ی اين دانشگاه بودههاهای علمی و تخصصی صنايع كشور متكی به فناوریتاكنون در بسياری از زمينه 

  گردد.اين دانشگاه ارائه می ساله 8عملكرد در اين گزارش خالصه ای از ت. همكاری نزديكی بين دانشگاه و اين صنايع شده اس
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 حوزه رياست

ست سيا صفهان تدوين  صنعتی ا شگاه  ست دان سازی و نظارت بر عملكرد هاو برنامه هاحوزه ريا شگاه و نيز هماهنگ  ی دان

 را بر عهده دارد. دانشگاه، ی مختلفهابخش

 
 1399هیأت رئیسه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 

 

 (1396-1400تدوين برنامه تحول راهبردي دانشگاه )

در دسگگتور كار قرار 1393توجه به لزوم بازنگری در برنامه جامع دانشگگگاه، طرح تدوين برنامه تحول راهبردی دانشگگگاه از سگگال با 

به  1396گرفته و اين طرح با صگگگرق وقت بسگگگيار زياد و همكاری تعداد بسگگگياری از همكاران و دانشگگگگاهيان، نهايتا در مردادماه 

 های اين برنامه عبارتند از:ترين ويژگیز مهمامنای دانشگاه رسيد. ا هيأتتصويب 

  تدوين گرديده است كامال علمی فرآينديک مبتنی بر. 

 ستقيم حدود  ضمن همكاری ضای  60م سان هيأت علمینفر از اع شنا شگاهيان  و كار سعی گرديد كه از نظرات كليه دان شگاه،  دان

 .در اين خصوص استفاده شود

 شده است.واقع توجه  مورد های مختلف دانشگاه در آنبين بخش هماهنگی و يكپارچگی الزم 

 های اصلی برنامه تحول راهبردی مؤلفه 

 مأموريت، اهداق و راهبردهای اساسی برنامه تحول راهبردی دانشگاه به شرح ذيل می باشد:

 مأموريت 

يكپارچه در شهر تاريخی و فرهنگی ونه و گشهر ی درخشان و دارای پرديسبا پيشينه مستقل ،دانشگاه صنعتی اصفهان نهادی علمی

ا، داند. در اين راستهای مرتبط میهای علوم، فناوری و زمينهی خود را خلق، توسعه، انتشار و انتقال دانش در حوزهاصفهان است كه وظيفه

های منظور پرورش انسانبه ی شاداب و افتخارآفرين، به آموزش و پژوهش با كيفيت در باالترين تراز جهاندانشگاه با ايجاد محيطی پويا، 
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ترين نقطه كانونی به عنوان مهمالمللی پردازد. اين نهاد علمی بينمدار و مسئول در قبال نيازهای اساسی جامعه، میتوانمند، كارآفرين، اخالق

های مهم محلی، ملی رفع چالش ی پايدار واری ذينفعان در توسعهداند با مشاركت و همككريدور علم و فناوری اصفهان، خود را متعهد می

 اسالمی، تأثيرگذار و پيشگام باشد.  -و جهانی با نگرش به تمدن ايرانی

 :بند استهای محوری زير متعهد و پایدانشگاه صنعتی اصفهان به ارزش

 عقالنيت، آزادی آكادميک و مشاركت جمعی 

 ایمداری و اخالق حرفهقانون 

 با جامعه ارتباط مستمر  توجه به منافع ملی و 

 اسالمی -فرهنگ اصيل ايرانی 

  تعالی و كارآمدی سازمانی 

 های فردیدر عين احترام به تنوع نگرش هويت جمعی 

  كرامت و منزلت دانشگاهيان 

 اهداق كالن  

 اهداق كالن به دو دسته اهداق پيامدی و اهداق توانمندساز تقسيم شده است.

 پيامدی اهداق 

 آسيا در ریفناو و علمی مرجعيت به دستيابی -1

 كشور توسعه در آفريننقش و مداراخالق جهانی، تراز در توانمند آموختگانی دانش تربيت در سرآمدی -2

 خود پيرامونی منطقه در كشور دانشگاه تأثيرگذارترين -3

 محور دانايی جامعه تحقق در كشور برتر دانشگاه سه از يكی -4

 توانمندساز اهداق 

 گرا كيفيت و ياپو فرهنگی و علمی فضای از برخورداری -1

 دانشگاه شدن المللیبين -2

 پايدار مالی منابع به دستيابی -3

 راهبردهای اساسی 

 آموزش در سرآمدی -1

 كشور ملی منافع بر تأكيد با فناوری انتقال و ايجاد و نوآورانه پژوهشی، هایفعاليت در پيشتازی -2

 جامعه در دانشگاه ربخشیاث ارتقای -3

 دانشگاه المللیبين تعامالت و جايگاه ارتقای -4

 دانشگاهيان زندگی كيفيت ارتقای -5

 دانشگاه مالی منابع به بخشی تنوع -6

 دانشگاه اقدامات و هاريزیبرنامه كليه در فرهنگی تأثيرات و هامؤلفه به توجه -7

 دانشگاه انسانی هایسرمايه تقويت و حفظ -8
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 دانشگاه هایزيرساخت و هاروش ها،سيستم تشكيالت، بهبود و توسعه -9

 عملكرد ارزيابی و پايش ريزی،برنامه هماهنگ و جامع نظام تقراراس و توسعه -10

 حوزه رياست هايفعالیتاهم 

 تالش در جهت افزايش مشاركت دانشگاهيان و رعايت شأن و منزلت آنها 

  1394راه اندازی موزه دانشگاه در سال 

 تأسيس بنياد دانشگاه صنعتی اصفهان 

 بزرگ كشور برای اولين بارهای برتر و برگزاری اجالس رؤسای دانشگاه 

 های مرتبط با برنامه تحول و ابالغ به واحدهاتدوين روند بررسی كنترل طرح 

  ها و ابالغ آن به واحدهافرآيندهاتدوين روند مديريت 

  های كاری دانشگاههای اصلی برخی از حوزهفرآيندهاتحليل و مستندسازی 

  انتخاب كارمند نمونه فرآيندهااصالح 

  ارزشيابی ساالنه كاركنان دهافرآيناصالح 

 توانمندسازی كاركنان برای مشاركت و خودمراقبتی در ارتقاء سالمت در محيط 

 افزايش بكارگيری جوانان و زنان در پستهای مديريتی و كليدی 

 ايجاد رابطه بسيار مناسب و دوسويه با شهرک علمی تحقيقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان 

  با هدق بهبود فرآيندها و ارتقاء خدمات  و كاركنان انيپيشنهادات دانشگاه، دانشجواستقرار نظام  اجرایطراحی و

(1398) 

  ها و پياد ه سازی و اجرا سامانه جامع اداری و مالیفرآيندهاپياده سازی نرم افزاری تعدادی از 

  فضای مجازی درراه اندازی كانال دانشگاه 

 

 
 موزه دانشگاه صنعتي اصفهان
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ستفاده مناسب از فضای مجازی و شبكه با توجه به لزوم ی اجتماعی، كانال دانشگاه راه اندازی شده كه تاكنون بيش از هشت هزار هاا

 ی الزم از اين طريق انجام می شود.هاعضو دارد و كليه اطالع رسانی

 

 
 نظام پیشنهادات دانشگاه صنعتي اصفهان انديشيهمجلسه 

 

 الملل بین روابط

   99تا  92در بازه زمانی  ها ومؤسسات كشورهای مختلفتفاهم نامه علمی بين المللی با دانشگاه 70بيش از انعقاد 

 الملل برگزاری همايشهای علمی بين 

  ارتباط با سازمانهای معتبر جهانی از جمله مركز تبادالت آكادميک آلمانDAAD  مؤسسه پژوهشی ،CERN كشور

 های برتر كشور سوئيس از جملهور ايتاليا، همكاری با دانشگاهكشICTPسوئيس ، گسترش تعامالت بين المللی با 

ETH زوريخ 

 های فرصت مطالعاتی كوتاه مدت و بلند مدترشد مأموريت 

 (ادانشمندان ايرانی مقيم خارج از كشور )چرخش مغزه های آموزشی و پژوهشی باهمكاری 

 ممقيتاسيس پايگاه تخصصی همكاری با دانشمندان و متخصصان ايرانی غير 

 های اخير رشد روند پذيرش دانشجوی خارجی طی سال 

 المللی در قالب پروژه جامع تعامالت بين المللی دانشگاه )های بينروژهتعريف پGlobal Engagement 

Projects- GEP )ايجاد بسترهای الزم برای رسيدن به اهداق طرح تحول در زمينه بين المللی شدن  ، به منظور

 های:طرح در قالب دانشگاه

 ی بين المللیهای مربوط به رتبه بندیهاارتقا دانشگاه در شاخص( 1 
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 ی بين المللی در حوزه جذب و آموزش دانشجوی خارجیهاگسترش فعاليت( 2 

 المللى در زمينه انتقال فناورىهاى بينالمللى و گسترش همكاریجذب اعتبارات بين( 3 

 بين الملل، تبليغات، اطالع رسانی و شبكه سازیازماندهی و توسعه روابط عمومی ( س4 

 با مديريت نماينده سزامی در ايران استقرار دبيرخانه سزامی ايران در دانشگاه صنعتی اصفهان  

  طراحی مجدد وب سايت انگليسی دانشگاه 

 به روز رسانی اطالعات قابل دسترس در وب سايت دانشگاه با رويكرد رفع نياز مخاطب غير ايرانی 

 های ايرانيه ماهنامه خبری الكترونيكی دانشگاه به زبان انگليسی به عنوان تنها خبرنامه انگليسی دانشگاهته 

 های اجتماعی ملی و بين المللی حضور گسترده در شبكه 

 های بين المللی دانشگاه در مجامع تصميم ساز ملیارائه فعاليت 

 ليا تاسيس دفتر مركز منطقه ای اخير فيزيک نسبيتی ايتاICRANet  در دانشگاه صنعتی اصفهان 

 مرجع ملی همكاری با سوئيس 

  برگزاری كنفرانسهای بين المللی با مشاركت كشور سوئيس 

 عضويت در شبكه پژوهشی سرن به عنوان اولين دانشگاه ايرانی عضو  

 جذب دو عضو هيات علمی ايرانی شاغل در سرن برای دانشكده فيزيک 

 برگزاری مدارس فصلی 

 با كشورهای هدق ی همكاریهااد كارگروهايج 

 دريافت جوايز بين المللی از اتحاديه اروپا 

 دانشجويی شركت در مسابقات  دريافت جوايز بين المللی 

 ی برتر صنعتی كشورهای علمی بين المللی با دانشگاههاپيوستن به كنسرسيوم همكاری- UT5 

 های كوتوتل بين المللیبرگزاری دوره 

 وهشی بين المللیهای پژطرح 

  پذيرش ميهمانان خارجی 

 تشكيل كميته رتبه بندی دانشگاه 

 تشكيل شورای سياستگذاری بين المللی دانشگاه 

 ها و مراكز علمی برتر اصفهانايجاد كنسرسيوم همكاريهای علمی بين المللی با دانشگاه- IUN  

 قبيل انديشكده گردشگریو نهادهای بين المللی منطقه ای اصفهان از  هاپيوستن به انجمن 
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 (1400های هدق )اجرا در سال های همكاری با كشورتشكيل كارگروه 

 های بين المللی اقدام به تاسيس دفتر جذب های جذب گرنتمركز روابط بين الملل با هدق آشنايی اساتيد با فرصت

ايجاد توانمندی الزم در اساتيد های بين المللی در سطح دانشگاه و گرنت نموده است. هدق اين دفتر معرفی گرنت

 ها است.برای بهره مند ی از اين فرصت

 تا كنون می باشد. به اين منظور ايجاد  1392ی حوزه بين الملل در بازه زمانی هاشبكه سازی و تبليغات گسترده از ديگر فعاليت

علمی بين المللی در دستور كار قرار  ی همكاری با مراكز برتر علمی در سطح منطقه ای و ملی در حوزه همكاريهایهاشبكه

دانشگاه هنر  -علوم پزشكی اصفهان -ی برتر اصفهان شامل دانشگاه اصفهانهاگرفت كه در نتيجه آن تاسيس كنسرسيوم دانشگاه

،  Isfahan Universities Network (IUN)وشهرک علمی تحقيقاتی اصفهان با نام  دانشگاه صنعتی اصفهان -اصفهان

ه صنعتی اميركبير، نسرسيوم پنج دانشگاه برتر صنعتی ايران، دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاعضويت در ك

، عضويت در  Top 5 Universities (UT5)صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی و دانشگاه علم و صنعت ايران با نام دانشگاه 

دانشگاه  Learning Citiesچنين با توجه به پيوستن شهر اصفهان به شبكه انديشكده گردشگری استان اصفهان به انجام رسيد. هم

 . صنعتی اصفهان نيز به عضويت اين شبكه درآمد

 

 
 هاي حوزه تبلیغات و گسترش شبكهفعالیت -1شكل 

 های علمی مركز همكاری،  كشور سوئيسهای های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاهبا توجه به همكاری

دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان  ،1395بهمن ماه سال  ای ازالمللی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، طی ابالغيه بين

های ايران معرفی ( به دانشگاهSwiss National Contac Pointمرجع ملی دربرقراری ارتباط با كشور سوئيس )

  نموده است.

 افتتاح به نسبت اصفهان صنعتی دانشگاه ه منظور انسجام بخشيدن به وظايف محوله از جانب وزارت محترم عتف،در همين راستا، ب

است. ميز سوئيس از ابتدای تأسيس به عنوان  نموده اقدام دانشگاه، المللیبين علمی همكاريهای دفتر نظارت تحت سوئيس، ميز
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های علمی و پژوهشی های همكاریر سوئيس، شناسايی و گسترش فرصتهای علم و فناوری با كشوگسترش همكاری مرجع ملی

 های خود قرار داده است. با اين كشور را به عنوان اولويت اصلی فعاليت

 های ميز سوئيس را می توان در محورهای زير بخش بندی كرد:فعاليت
 ی:هاالب طرحی مشترک ايران و سوئيس در قهای حمايتی برای انجام پژوهشهاتعريف برنامه 

o Mobility Grant از حمايت و طرق دو جوان دانشمندان پژوهشی هایهمكاری از حمايت منظور : به 

 كشور دو در ايرانی و سوئيسی جوان محققان و دانشجويان برای مدت كوتاه تحقيقاتی هایفرصت

o Seed Money Grant پژوهشی هایپروژه يفتعر صورت به مشترک همكاری ايجاد از اوليه حمايت منظور : به 

 كوچک سايز در مشترک

o Bridging Grantبه آنها هدايت و شده تعريف قبلی پژوهشی هایهمكاری توسعه و ادامه از حمايت منظور : به 

 بزرگتر و ترگسترده هایهمكاری و هاپروژه سمت

o  ميزسوئيس با همكاریLeading house ،هزار فرانک 500در طی اين مدت توانسته است كه حدود  سوئيس

 سوييس برای پژوهشهای مشترک با ايران تعريف كند. 

 شامل برگزاری: برگزاری سمينارهای علمی 

 1397ی پژوهشی كشور سوئيس در ارديبهشت هاهمتايابی و آشنايی با فرصت سمينار يک روزه -

جويانی از دانشگگگاه كه با حضگگور اسگگاتيد و دانشگگ98در ارديبهشگگت Isfahan: Rail& Cityسگگمينار يک هفته ای  -

ETH .برگزار شد 

برگزاری وبيناری با موضگگوع كاربردهای هوش مصگگنوعی در مبارزه با كرونا با سگگخنرانی اسگگاتيدی از كشگگور ايران و  -

 99سوئيس در شهريور 

 تعريف دبيرخانه سزامی در دانشگاه صنعتی اصفهان -توليت دبيرخانه سزامی  

 جذب استاد همبسته 

  2019عنوان اولين دانشگاه ايرانی عضو در سرن از سال  به -عضويت در سرن 

 برگزاری تورهای علمی مشترک . بازديد از بعضی از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی كشور سوئيس 
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 1399ا ت 1394هاي مرکز همكاريهاي علمي بین المللي دانشگاه صنعتي اصفهان در بازه سال فعالیت خالصه -1جدول 

 عنوان فعالیت تعداد

 های مشترک آموزشیهمكاری 850

 های مشترک پژوهشیهمكاری 1479

 های مشترک آموزشی با ايرانيان غيرمقيمهمكاری 232

 همكاريهای مشترک پژوهشی با ايرانيان غيرمقيم 298

 های تابستانه اعضای هيات علمی ماموريت 204

 ت علمیهای مطالعاتی اعضای هيافرصت 42

 ها و موسسات معتبر علمی خارجیهای همكاری با دانشگاهتفاهم نامه 86

 

 

 
 تعداد دانشجويان خارجي -1نمودار 

64

114
131 133 139

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

تعداد دانشجویان خارجی
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 هاي منعقدهتفاهم نامه -2نمودار 

 

 هاي رتبه بندي جهانينظام جايگاه دانشگاه صنعتي اصفهان در -2جدول 

 رتبه نظام رتبه بندي

 اليدن

 2014جهانی در سال  518احراز رتبه 

 2015جهانی در سال  518احراز رتبه 

 2015 ايران هایدانشگاه برترين نخست جايگاه

 2017جايگاه ششم كشور بر حسب شاخص مرجعيت علمی

 يو.اس.نیوز

 2017زيک و دوم علم موادهای ايران در علم فيجايگاه نخست دانشگاه

 2018های ايران جايگاه چهارم در بين دانشگاه2019های ايران در علوم مواد و فيزيکجايگاه نخست دانشگاه

 2019های ايران در علوم مواد و فيزيکجايگاه نخست دانشگاه

 2020های ايران جايگاه چهارم در بين دانشگاه

SCivisions  2017جايگاه نخست ايران 

 يمزتا
 جهانی 601-800جايگاه 

 2019دانشگاه برتر ايران در رشته موضوعی حياتی 11جايگاه نخست در ميان 

  2016برترين دانشگاه صنعتی ايران و سومين دانشگاه برتر ايران وبومتريكس

 2016جايگاه سومين مؤسسه برتر ايران در انتشار مقاالت علمی نیچر

 2016ر علم موادبرترين دانشگاه ايران د هايشانگ

ISC 

 1396های صنعتی كشور با بيشترين مقاالت يک درصد برترجايگاه نخست دانشگاه

 2020های صنعتی جهان اسالم برترين دانشگاه ءجز

 1398-1399های صنعتی كشور از لحاظ زيرساخت و تسهيالت برترين دانشگاه ءجز
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 حوزه آموزشي

 فهان ي آموزشي دانشگاه صنعتي اصهافعالیتاهم 

 راه اندازی پرديس دانشگاه صنعتی اصفهان 

 آموزشی  هایكالس ی از ساختمان جديدبهره بردار 

  آموزشی ريزیبرنامهتشكيل دفتر 

 ها و نامهی سازی پايانهمكاری و هماهنگی با مركز فناوری و تجاری سازی دانشگاه در راستای تسهيل و همراهی برای تجار

 هارساله

 م افزاری و سخت افزاری برای اجرای آموزش غير حضوریی نرهازيرساختت وق 

 برگزاری كالسهای درسی دانشجويان مقاطع مختلف به شكل غيرحضوری طی دوران كرونايی 

 يالت تكميلی به شكل غيرحضوری طی دوران كرونايیصبرگزاری جلسات امتحانات جامع و دفاعيات دانشجويان تح 

 ساير خدمات آموزشی به دانشجويان به صورت غيرحضوری ايجاد امكان پذيرش و ثبت نام و ارائه 

  جذب هيأت علمی از فارغ التحصيالن برتر داخل و خارج 

 ی دانشگاههاجذب بورسيه 

 تشكيل پرونده الكترونيكی برای تمام دانشجويان جاری و دانش آموخته 

  افزايش ميزان مقرری دانشجويان دكتری 

  مديريت برنامه ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشیاصالح ساختار معاونت آموزشی و ايجاد 

 ايجاد كميته شادابی و ارتقاء انگيزه دانشجويان 

 ت علمی و كارشناسانأازی اعضاء هيتشكيل جلسات توانمندس 

  هيأت علمی ءتبديل وضعيت و ارتقاء مرتبه اعضا فرآيندهاتسريع 

 با تجهيزات جديد فرسوده جايگزينی بخشی از تجهيزات آموزشی 

 هاو رساله هاش اعتبار انجام پايان نامهافزاي 

 ون آزمونپذيرش مكانيزه دانشجويان بد 

 ی پيشخوان خدمت در سيستم گلستانراه انداز 

 التحصيالن ممتاز و نامه و فرم ارزيابی متقاضيان بدون آزمون دكترا در راستای افزايش شانس پذيرش فارغتجديد نظر در آيين

 شگاهبرجسته كارشناسی ارشد در دان

 های آموزشی كوتاه مدت برای دانشجويان و شناسايی و دعوت از استادان برجسته داخل يا خارج از كشور برای برگزاری دوره

  استادان

 آموزشی كيفيت ارتقاء كميته های كميته شاد در قالبادامه برنامه (برنامه بازنگری با TA )... و 

 درسی ر تدوين جداول برنامهپايش عناوين، شرح و شناسنامه دروس و نظارت د 
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 التحصيالن از واحدهای مختلف دانشگاهسنجی فارغنگرش 

 تهية محتوای مرتبط با ارتقای كيفيت آموزشی و ارائه به اساتيد دانشگاه 

 یعلم تيبه مرجع دنيرس یدر راستا یارشتهني( بیها)پروژه یهااز كالن طرح تيحما نامهنيبا آئ هينامه و موافقت اول نييآ هيته 

 سرآمد( ی)طرح پژوهش و فناور

 ارشد و  یهانامهانيپا یسازیتجارنوآورانه و فناورانه قابل یدستاوردها يیشناسا یطرح پارساتک برا شدنیو اجرائ یسازآماده

 یدكتر یهارساله

 یسازیتجارقابل یو فناور یورنوآ یدارا یدكتر یهاارشد و رساله یهانامهانياز پا تيطرح جوانه به منظور حما یسازیاجرائ 

 (دانشگاه یقاتيتحق یشهرک علم ی)با همكار

 بررسی، پيگيری و تصويب ضوابط جذب و حمايت از استعدادهای درخشان 

 ای در جهت توانمندی و اشتغال زايی فارغ التحصيالنی كاربردی با ماهيت بين رشتههااندازی رشتهراه  

 تم دانش"های شغلی در قالب طرح محوريت توانمندی توانمندسازی دانشجويان دانشگاه با" 

 بازنگری و ارتقاء طرح توانمندسازی اساتيد  

  ها و روالهای اجرايی تحصيالت تكميلی و كارشناسی دانشكده به منظور تحول و ارتقای سيستم اداری با استفاده فرآيندهاشناسايی

 ITاز سرويسهای 

 (رشته دو در همزمان تحصيل نامه آيين) نخبگان يشترب جذب برای های مرتبطنامهتدوين آيين 

 اخذ مشاوره از متخصصين علوم تربيتی برای ارتقای كيفيت آموزشی 

 های داخل و خارج دانشگاهتوسعه همكاری با پژوهشكده 

 هابازنگری و تصويب سرفصل دروس كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكتری در دانشكده 

 

 1392-1399تعداد کل دانشجويان به تفكیك دوره و سال  -3جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 مقطع

  6191 5939 5458 5471 5025 4749 4917 5577 کارشناسي

 2865 2945 2868 3371 3421 3491 3492 3375 کارشناسي ارشد

 1385 1356 1335 1422 1395 1368 1316 1139 دکتري

 10441 10240 9661 10264 9841 9608 9725 10091 عجم

نيامده گزارش اين مجتمع فنی مهندسی گلپايگان به دانشگاه صنعتی اصفهان ملحق شده است. آمار اين مجتمع در  1399در نيمه دوم سال 

  است.
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 1392-1399تعداد کل دانشجويان به تفكیك دوره و سال  -3نمودار 

 

 جديداالستخدام هیأت علمياعضاء  استخدام -4جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال استخدام

 14 20 11 20 15 11 21 21 تعداد افراد جديداالستخدام

 

 هیأت علميآمار تبديل وضعیت اعضاء  -5جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 تسال تبديل وضعی

تعداد افراد تبديل وضع شده به 

 آزمايشيرسمي
6 33 32 24 19 24 18 12 

تعداد افراد تبديل وضع شده به 

 قطعيرسمي
13 30 30 18 17 26 13 18 

 30 31 50 36 42 62 63 19 مجموع
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49174749

5025
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33753492349134213371
286829452865

11391316136813951422133513561385
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تعداد كل دانشجويان
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 هیأت علميت اعضاء آمار تبديل وضعی -4نمودار 

 

 هیأت علميآمار ارتقاء مرتبه اعضاء  -6جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال ارتقاء

 19 21 12 12 31 34 31 23 ارتقاء يافته به دانشیاريتعداد افراد 

 6 4 6 1 19 10 5 10 ارتقاء يافته به استاديتعداد افراد 

 25 25 18 13 53 44 36 33 وعمجم

 

 مبلغ اختصاص يافته خريد تجهیزات جديد و جايگزيني تجهزات فرسوده -7جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال تأمین
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  حوزه پژوهشي

 هااهم فعالیت

سال صفهان در  صنعتی ا شگاه  ستاوردهامعاونت پژوهش و فناوری دان شی د سخی اخير به كيفيت بخ سعه روابط بين الملل، پا گويی به ها، تو

 نيازهای جامعه و صنعت، ايجاد بستر نوآوری و توسعه فناوری توجه ويژه ای داشته است.

 مجالت در هيأت علمی اعضای توسط دهش چاپ مقاالت افزايش تعداد Q1  

 یهاچارک مقاالت به مقاله تشويق اعطای Q1  وQ2 ها در راستای افزايش تعداد مقاالت اين چارک 

 هارساله و هانامه پايان انجام از حمايت برای تكميلی تحصيالت بودجه %50 افزايش 

 ارتقاء كمی و كيفی دستاوردهای پژوهشی 

 اساس آماربر  هاارتقاء شاخص 

 سوئيس و ايران فناوری علمی كارگروه نشست برگزاری دومين 

 پژوهش در كشور یهاگاهدانش برترين تنخس جايگاه 

 18  2020 رويترز تامسون استنادی پايگاه براساس دنيا برترو دو درصد  درصد يک دانشمندان ميان در دانشگاه نخبگاننفر-

2015 

 1396 بلغارستان رياضی المللی بين مسابقات در دانشگاه رياضی تيم رافتخا ديپلم و برنز و نقره مدال كسب 

 2014 سال یعلم توليدات پراستنادترين در ايران برتر دانشگاه سه يكی از 

 1395 سال در كشور نانو فناوری برتر پژوهشی مؤسسه دومين  

 13 96سال در كشور نانوفناوری برتر پژوهشی مؤسسه چهارمين 

 دانشگاه محققان توسط دقيقه 15 در كرونا تشخيص تقيم ارزان كيت ساخت 

 95ماسک  توليد جهت نانوالياق الكتروريسی دستگاه سازی تجاری و توليدN 

 كشور 6ی منظقه هاايجاد دبيرخانه دانشگاه 

 ی فناوری اطالعاتهاارتقاء كيفی قابل توجه در زيرساخت 

 ی اطالعاتیهاتوسعه پايگاه 

 انش ملی شيخ بهايیرايفعالسازی ظرفيت مركز ابر 

 و پذيرش  جذب پژوهشگران پسادكترا با همكاری صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، بنياد ملی نخبگان، سرآمدان

 با منابع داخلی دانشگاه

 ی دانشگاهالمللبينی راهبردی در ارتقاء جايگاه هاتدوين برنامه 

 هی فناوری دانشگاهاتالش جهت به ثمر رساندن ظرفيت 

 ی كارآموزیهاترويج فرهنگ كارآفرينی و توانمندسازی و افزايش مهارت 

  2016تشويق مقاالت از سال الكترونيكی شدن فرآيند  
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 پژوهشی-انعقاد تفاهم نامه علمی-( فناوری با پايگاه استنادی علوم جهان اسالمISC و مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و )

 (RICESTفناوری )

  سامانه علم سنجی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان يک ابزار جديد در ارزيابی پژوهشطراحی و ايجاد 

 تشكيل كميته علم سنجی و رتبه بندی 

 به منظور ارتقاء كيفيت و تسهيل امور پژوهشی هاو شيوه نامه هابازنگری آيين نامه 

 ی های ايرانداک و پاسخگويی به درخواستعضويت تمامی اعضای هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در سامانه همانند جو

 اساتيد و دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلی 

  تشكيل كميته تخلفات پژوهشی و كارگروه اخالق در پژوهش 

  پرمصرق دانشكده 4تخصيص پژوهانه مواد و آزمايش به 

 هالمللی سازی دانشكدهابين ئولينتشكيل مجمع مس 

 ی مربوطههاه فناوری و تدوين آيين نامهايجاد ساختار جديد در حوزه توسع 

 ی لالملی معتبر رتبه بندی ملی و بينهاحضور دانشگاه صنعتی اصفهان در نظام 

 با  یپژوهش یشگاهيآزما زاتيتجه نيطرح تأم یسازها، آمادهها و پژوهشكدهدر دانشكده شگاهيآزما یتعداد ليو تكم یاندازراه

 ايروز دن یتوجه به استانداردها

 جهيز آزمايشگاه ملی رادار و تEMC 

 هادی و آزمايشگاه ساخت قطعات نيمه اندازی فاز اولطراحی و راهMEMS  

  فعال كردن مركزICRANET-Isfahan  

  سطح  بهيک مجله علمی و پژوهشی ارتقاءISI (Journal of Applied Fluid Mechanics) 

 ی علمی معتبر دنياهاافزايش مدارک ثبت شده در پايگاه 

 

   

 Web of Scienceمدارک ثبت شده در پايگاه استنادي  -5نمودار 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

مدارک ثبت شده در وب آوساينس 954 1047 1216 1377 1501 1594 1582 1615 1716
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 Scopusمدارک ثبت شده دانشگاه صنعتي اصفهان در پايگاه استنادي  -6نمودار 

 

 
 ستنادي وب آوساينسدر پايگاه ا CERNمقاالت مشترک با  -7نمودار 

 

 
 مقاالت مشترک با محققان خارجي در پايگاه استنادي وب آو ساينس -8نمودار 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

مدارک ثبت شده در اسکاپوس 1153 1185 1267 1488 1507 1646 1697 1674 1666
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 (2011-2019شاخص اچ ايندکس دانشگاه صنعتي اصفهان در پايگاه استنادي وب او ساينس ) -9نمودار 

 

 1392-1399پهناي باند و سرعت اينترنت دانشگاه  -8جدول 

 کاربران سرعت اينترنت پهناي باند سال

1392 150mb 0/5mb 

1393 300mb 10mb 

1394 3000mb 10mb 

1395 300mb 10mb 

1396 450mb 10mb 

1397 450mb 10mb 

1398 750mb 20mb 

1399 1020mb 30mb 

 

  شگاه در حوزه پژوهشیدان هيأت علمیبرجستگان اعضای 

 درصد دانشمندان برتر دنيا 2درصد و 1استادان دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست حضور 

 سالم ستنادی علوم جهان ا ساس اعالم پايگاه ا سال،  (ISC)بر ا صفهان نخبه علمی  9 های اخيردر  صنعتی ا شگاه  در دان

 قرار گرفتند. زمره دانشمندان يک درصد برتر دنيا

 نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در ليست 15، 2020در سال  هرست منتشر شده از مؤسسه اسكوپوسراساس فب

 .درصد برتر دنيا قرار گرفتند 2دانشمندان 

 دكترعلی اصگگغر انصگگافی، دكتر بهزاد رضگگايی، دكتر محمد سگگراجی، دكتر شگگادپور ملک پور، دكتر عبدالرضگگا : دانشگگكده شگگيمی

 دكتر فاطمه داور وتر محمد حسين مؤمنی پور، دكحاجی 

114
122 127 133 139 143 145 146 146

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

H-index



گاه صنعتي اصفهان)   (1392-1399گزارش عملكرد هشت ساله دانش
 

 

21 

 دكتر محمدحسين عنايتی، دكتر فخرالدين اشرفی زاده و دكتر محمد حسين فتحی: دانشكده مهندسی مواد 

 دكتر احمد سوهانكار و دكتر محمدرضا سليم پور: دانشكده مهندسی مكانيک 

 دكتر كيخسرو كريمی  :دانشكده مهندسی شيمی 

 دكتر حسين فرزانه فرد :پيوتردانشكده مهندسی برق وكام  

 دكتر رضا مدرس: دانشكده منابع طبيعی  

 

 

 2020درصد دانشمندان برتر دنیا 2پانزده استاد دانشگاه صنعتي اصفهان در فهرست 

 

 قطب هاي علمي -9جدول 

 نام قطب رديف

 فناوری های نوين در صنعت فوالد 1

 مت انسانآلودگی خاک و آب و سال 2

 حسگرها و شيمی سبز 3

 زيست فناوری بيماريهای درختان مهم ميوه منطقه مركزی ايران)گالبی، به، سيب،بادام( 4

 سالمت و كيفيت مواد و فرآورده های غذايی)غالت( 5

 نانو فناوری كاربردی 6

 مديريت بحران های طبيعی 7

 آناليز هارمونيک و كاربردها در مهندسی 8
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 هاي پژوهشي گروه

  پژوهشكده آب و فاضالب

  منابع آبگروه پژوهشی 

  كيفيت آبگروه پژوهشی 

 وری مديريت و بهره گروه پژوهشی 

 های نوين در آب و فاضالبفناوری 

 محيط زيست 

 های هيدروليكیسازه 

 پژوهشكده فوالد

 فرايند گروه پژوهشی 

 سازی مدلطراحی و  گروه پژوهشی  

 توسعه فرايند 

 انرژی گروه پژوهشی 

 استراتژی تأمين مواد اوليه 

 پژوهشكده الكترونیك هوايي

 ها و آزمون گرهاسامانه گروه پژوهشی 

 تلفيق و يكپارچه سازی گروه پژوهشی 

 پرواز و صالحيت سازشبيه گروه پژوهشی 

 پژوهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي

 مواد و مواد دندانیزيستی مهندسی  گروه پژوهشی 

 ندسی زيستی صنعتیمه گروه پژوهشی 

 مهندسی زيستی مواد غذايی گروه پژوهشی 

 جانوری مهندسی زيستی گروه پژوهشی 

 پژوهشكده حمل و نقل

 های حمل و نقلزيرساخت گروه پژوهشی 

 وسايل حمل و نقل )خودرو( گروه پژوهشی 

 ريزی سامانه های حمل و نقلبرنامه گروه پژوهشی 

 پژوهشكده نانو فناوري و مواد پیشرفته

 پوشش های نانو الياق و نانو فيلترها روه پژوهشیگ 

 نانو پوشش های پيشرفته مقاوم و عايق گروه پژوهشی 

 پوشش های نانو ساختار و كامپوزيتی گروه پژوهشی 

 علوم و تكنولوژي زير دريا پژوهشكده

 گروه پژوهشی برق و ناوبری 

 سازه و مواد گروه پژوهشی 

 گروه پژوهشی هيدروديناميک 

 فضای سبز 

 بر رايانش ملیا 

 اويونیك پژوهشكده

  جديد نسل سيار ارتباطات 

 الكترومغناطيسی سازگاری 

 داده هایمبدل و شبكه هایواسط 

 نظارتی و مخابراتی هایسامانه 

 بدون هایپرنده تجمعی بندی آرايش و كنترل 

 سرنشين

 اويونيک معماری 

 پرواز كنترل هایسامانه 

 نانو فناوري و مواد پیشرفته

 ی نانو الياق و نانو فيلترهاهاپوشش 

 های نانو فيلتر با كاربردهای صنعتیتوليد پوشش 

 های نانو ساختار و كامپوزيتیپوشش 

 های پيشرفته مقاوم و عايقنانو پوشش 

 

 يبدن تیترب "تندرستي در تدريس و محیط کار "گروه پژوهشي 

 عيدانشكده صنا "گیري پزشكي بهینه سازي در سیستم هاي سالمت و تصمیم"گروه پژوهشي با عنوان 
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 در حوزه پژوهشي هاو پژوهشكده هادانشكدهي هافعالیتاهم 
 دانشكده رياضي 

 های معتبر جهانی همچون بازبينی دروس كارشناسی رياضی بر اساس تعدادی از دانشگاه MIT ،Stanfor ،McGill  

  ی صنايع و كامپيوتر به صورتی هدفمند هادانشكده واحد درسی( از دروس 20بررسی امكان اخذ تعدادی از دروس )تا سقف

 .و به منظور افزايش توانمندی فارغ التحصيالن رشته رياضی

  ،های آنها  جهت آشنايی با نيازمندی ...دعوت از برخی صاحبان صنايع و مديران مراكزی مانند بانک مركزی، صنعت بيمه

 .و به منظور معرفی توانمنديهای دانشكده به ايشان

 انمند سازی دانشجويان دكتری در راستای انجام امور پژوهشیوت 

 دانشكده شیمي 

 طراحی و ساخت طيف سنج جرمی زمان پرواز 

 طراحی و ساخت طيف سنج يون تشخيص مواد مخدر 

  برق و کامپیوتر مهندسيدانشكده 

 )بازنگری برنامه درسی و چارت رشته برق )حذق گرايش و تبديل آن به بسته 

 ه درسی و چارت رشته كامپيوتر )حذق گرايش و تبديل آن به بسته(بازنگری برنام 

 راه اندازی بسته جديد امنيت )گرايش امنيت( در دوره كارشناسی كامپيوتر 

 ريزی و بازنگری در ارائه دروس آشنايی با برق و كامپيوتر و تبديل آن به يک درس مشترک آشنايی با برق و برنامه

 كامپيوتر

 درس سرويس زبان نگری در ارائه مبانی برنامهريزی و بازبرنامه( نويسیCو افزودن كارگاه ) های عملی برای آن با ارائه

 گروه كارگاه در هر ترم 35حدود 

 های جديد: آزمايشگاه درايو، آزمايشگاه مبانی الكترونيک در قدرت، طراحی، راه اندازی)در دست راه اندازی( آزمايشگاه

 تههای نهفآزمايشگاه سيستم

 دريافت مجوز در جهت ايجاد ساختمان مكمل دانشكده برق و كامپيوتر 

  های كامپيوترگروه هيأت علمیافزايش اعضاء 

 تخصيص فضاهای پژوهشی به اعضاء جديداالستخدام دانشكده 

 حضور و پذيرش افراد واجد شرايط به صورت پسا دكترا 

  ی جهت فرصت مطالعاتیالمللهای معتبر بيناز دانشگاه هيأت علمیپذيرش اعضاء 

 های پژوهشی داخل و خارج دانشگاه از جمله نمايشگاه اتوكامحضور در نمايشگاه 
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 ( انتخاب اساتيد دانشكده به عنوان استاد نمونه كشوریIEEEو دانشگاه ) 

 المللی به ويژه در پروژه سرنهای علمی و بينفعاليت در جهت همكاری 

 المللی دانشگاههای بينای ارتقاء فعاليتالمللی در راستپذيرش دانشجويان بين 

 مهندسي عمران دانشكده 

 ساخت و راه اندازی آزمايشگاه مركزی دانشكده 

 ارتقاء تجهيزات پژوهشی 

 شناسايی، ارتباط و جذب دانشجويان مستعد برجسته خارج از كشور 

 اولويت موضوعات تحقيقاتی كاربردی در راستای ارتباط بيشتر دانشكده با صنايع 

 انشكده فیزيكد 

 های دانشكده فيزيک برای عضويت در سرنمجموعه فعاليت 

  همكاری دانشكده فيزيک با گروه رصدیMiNDSTEp Team 

 97تا آذر  96 های دعوت از استادان مدعو خارجی برای سخنرانی دانشكده فيزيک برای سالفعاليت 

 97تا آذر  96های المللی برای سالهای بينبرای كسب گرنت 

 ایملی و منطقه و همايش ، كارگاهكنفرانس 10 گزاریبر 

  کشاورزيمهندسي دانشكده 

 دانشگاه ساخت سالن پيشرفته تحقيقاتی طيور در مزرعه لورک 

 ی گياهیهاساخت آزمايشگاه مركزی پژوهش 

 سيار)كانكس( آموزشی و تحقيقاتی پرورش طيور با حمايت مالی بخش خصوصی آزمايشگاه ساخت و طراحی 

 60)افزايش مساحت اين آزمايشگاه از حدود  دانشكده از طريق بهينه سازی فضاهای موجود در عمومی آزمايشگاه عهتوس 

 و ...( HPLCو  GCمتر مربع و تجهيز آن به دستگاههای چون  180متر مربع به 

 دانشگاه اراضی شرقی مرز در خصوصی بخش توسط جديد گلخانه متر 1000 احداث 

 ديد برای گروه بيوتكنولوژی از طريق تغيير كاربری فضاهای موجود و بالاستفاده در دانشكدهاحداث آزمايشگاه ج 

 دانشكده مهندسي معدن 

 اتمام يا اجرای هفت طرح پژوهشی كاربردی در صنايع معدنی كشور 

 ی كوتاه مدت تابستانههااعزام نه تن از همكاران به فرصت 

 ارشناسی ارشد( بازديد از معادن بزرگ ايران و استانبرگزاری پنج اردوی دانشجويی )كارشناسی و ك 
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  دانشكده معدن در مركز نوآوری دانشگاه  هيأت علمیاستقرار چهار واحد فناور رويشی توسط اعضای 

  ايران با حمايت مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع  «ماشين آالت معدنی»راه اندازی اولين آزمايشگاه پژوهشی

 نمعدنی ايرا

  جذب دو استاد تمام ايرانی مقيم كشور سوئد و آلمان به عنوان استاد همبسته دانشكده 

 دانشگاه صنعتی لولئو سوئد عقد تفاهم نامه همكاری با 

 ی سوئيس، سوئد، آلمان، فنالند و چينهای مشترک با دانشگاههای پژوهشی و تعريف پايان نامه و رسالههاتوسعه همكاری 

 های كاری، نظام نامه و طرح افزايش فرآيندهاح تحول آزمايشگاههای دانشكده شامل اصالح تدوين و تصويب طر

 درآمدهای آزمايشگاهها

  های تحقيقاتی خاتمه يافته دانشكدههمكاری با سه شركت دانش بنيان داخلی در پروژه 

  مكانیكمهندسي دانشكده 

 جلسه توسط كارگروه طرح 50ا برگزاری بيش از تصويب طرح دانشكده كارآفرين و تدوين مقررات مربوط به آن ب 

 تصويب طرح استاد راهنمای صنعتی 

 هاتصويب و اجرای طرح پروژه محور كردن كارآموزی 

 تصويب و اجرای اعزام دانشجويان به كارآموزی خارج از كشور 

 ی برست و تولوز فرانسههاهمكاری با دانشگاه 

 موزشیی زير در قالب واحد معادل آهامعرفی مديريت 

o مديريت HSE به منظور ارتقاء سطح سالمت، ايمنی و زيست محيطی 

o مديريت روابط عمومی )به منظور ارتقاء سطح ارتباط با جامعه علی الخصوص دانش آموختگان دانشكده( 

o ی دانشكده در حوزه فضای مجازیهامديريت تارنما )به منظور فعاليت( 

 دانشكده منابع طبیعي 

  یايجاد هرباريوم مجاز 

 توسعه همكاری های علمی و بين المللی 

 راه اندازی رشته های كاربردی با ماهيت بين رشته ای 

  دانشكده نساجي 

  دستگاه توليد الياق به روش ترريسیساخت 

 بافتخط توليد آزمايشگاهی منسوجات بی ساخت 

 دستگاه بررسی انتقال حرارت در منسوجات ساخت 

 وت منسوجاتگيری ضريب جذب صدستگاه اندازه ساخت 

 دستگاه بررسی عملكرد فيلترهای الياق ساخت 

 دستگاه كالندرحرارتی ساخت 
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 دستگاه بررسی ناهمواری سطحی توسط ليزر ساخت 

 خريد دستگاه پالسمای تحت خالء و اتمسفری 

 ایخريد دستگاه پوشش چرخانهSpincoater 

 پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا 

  های دريايیساخت گويه ها جهت تعيين مشخصه 

 ساخت ربات زيرسطحی 

 پژوهشكده زيست فناوري 

 راه اندازی آزمايشگاه تميز و عفونی كار با حيوانات 

 آزمايشگاه كشت بافت گياهی ) آزمايشگاه عمومی، آزمايشگاه انكوباسيون، آزمايشگاه كشت( 3ی زراه اندا 

 ی تميز و عفونی كار با ماهيانهاراه اندازی آزمايشگاه 

 ی كشت سلولی و كشت بافتهاشگاهتكميل آزماي 

  خريد تجهيزات هود ميكروبی ، انكوباتورCo2  اتوكالو -80دار ، فريزر ، 

 پژوهشكده فاوا 

 ای كه اندازی دفتر همكاری مشترک با صاايران و جذب يک امريه سربازی به سرپرستی پژوهشكده فاوا طبق توافقنامهراه

 به امضاء طرفين رسيده است. 

 پروژه عرضه محور جهت ارائه به كارفرماهای مختلف 3حقيق در خصوص گيری و تپی 

 های نامهكارشناسی ارشد و مشاوره و داوری پايان -نامه دكتراهمكاری با دانشكده برق و كامپيوتر در قالب راهنمايی پايان

 پژوهشكده هيأت علمیدكترا و كارشناسی ارشد با همكاری دكتر مجتبی بهشتی از اعضاء 

 های نامهكارشناسی ارشد و مشاوره و داوری پايان -نامه دكتراری با دانشكده برق و كامپيوتر در قالب راهنمايی پايانهمكا

 پژوهشكده هيأت علمیدكترا و كارشناسی ارشد با همكاری دكتر مجتبی بهشتی از اعضاء 

 ی(سازتهيه پروپوزال جهت مشاركت با صنايع ديگر جهت صادرات دو محصول )تجاری 

  پروپوزال برای صنايع دفاعی و غير دفاعی 17تهيه و ارسال 

 ارتباط با صنعت

 تدوين طرح تحول كار آموزی 

 )همكاری با اداره كل فنی و حرفه ای استان در راستای مهارت افزايی دانشجويان )پيش كارآموزی 

 ايجاد مركز مشاوره و هدايت شغلی و كاريابی 
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 ی تقاضا محورهاايجاد پژوهشكده 

 شاركت در طرح مپسا ملی )شركت پااليشگاه اصفهان(م 

 ی صنعتهامشاركت در كلينيک 

 هاراه اندازی سامانه جامع كنترل و نظارت پروژه 

 با سامانه هاكنترل و نظارت پروژه 

 ی صنعتی با مقاالت علمیهاارائه فرموالسيون معادل سازی امتياز طرح 

 هاتدوين آيين نامه باالسری طرح 

 ی كالن ملیهاجرای طرحمشاركت و ا 

 مشاركت در تشكيل كنسرسيوم محيط زيستی استان 

  مديره شبكه پژوهش و فناوری استان هيأتحضور در 

 مشاركت در طرح جامع ايران ايدكس در حل مسائل صنعت 

 راه اندازی دفاتر همكاری با صنايع دفاعی و استاندارد در دانشگاه 

 ی تحول دانشگاهاهی نوآورانه طرحهامشاركت در تهيه طرح 

 به منظور پاسخ گويی به نيازهای صنعت و جامعه ی مربوطههاتغيير ساختار ارتباط با صنعت و زيرساخت 

 ی هيدروكركينگ، های بزرگ و كالن همچون طرحهابا صنعت از طريق طرح منعقدشده افزايش مبلغ قراردادهای

 مباركه اصفهان الدی جامع و آينده پژوهی فوهاآلودگی كالن شهر اصفهان، طرح

 آمار قراردادهاي پژوهشي در حوزه ارتباط با صنعت -10جدول 

 1134 تعداد قراردادهای منعقده

 4,075,896 )به ميليون ريال( قراردادهای منعقده مجموع مبالغ

 1,847,114 )به ميليون ريال( قراردادهای منعقده درآمد حاصل از

 501 ی دريافتی از صنعتهاRFPتعداد 

 1522 ی ارسالی به صنعتهاتعداد پروپوزال

 78 ی منعقده با مراكز صنعتی،كشاورزی وخدماتی و حوزه تقاضاهاتعداد تفاهم نامه
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 و انتشارات مرکزي کتابخانه 

 
  و انتشاراتادغام شدن سه مركز كتابخانه مركزی ، مركز نشر و انتشارات دانشگاه در مجموعه كتابخانه مركزی 

 ايجاد بخش كودک و نوجوان در طبقه همكف كتابخانه مركزی برای استفاده دانشگاهيان 

  ايجاد بخش كسب و كار و كارآفرينی در طبقه همكف كتابخانه مركزی 

  كتاب در مركز نشر دانشگاه  150چاپ تعداد 

  نسخه كتاب فارسی 108000خريد 

  نسخه كتاب التين 74000خريد 

  و دسترسی دانشجويان تحصيالت تكميلی از طريق سامانه كتابخانه های بخش اسناد و پايان نامههاكليه پايان نامهديجيتال سازی 

  قرارداد باBuket های ی الكترونيكی كتابی يادگيری و آموزش با قابليت كرايه و خريد نسخهترين سامانهنخستين و بزرگ

 نشر دانشگاه توسط دانشجويان و امكان خريد الكترونيكی كتب مركز دانشگاهی

 ی تک نفره به دانشجويان استعدادهای درخشان و دانشجويان تحصيالت تكميلیهااختصاص اتاقک 

 فعال كردن بخش خريد الكترونيكی مركز نشر دانشگاه 

  استفاده اساتيد و دانشجويان پايگاه علمی جهت 14فعال بودن تعداد 
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 مديريت نوآوري و تجاري سازي 

 

 

 سازيساختار سازماني مديريت نوآوري و تجاري -2ل شك

 مرکز نوآوري

  های مربوطهنامهها و شيوه ها، دستورالعملنامهينتدوين آئتهيه و 

  با حمايت مالی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 1بازسازی و تجهيز مركز نوآوری شماره 

  65با حمايت مالی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری )پيشرفت  2ت مركز نوآوری شماره اجرائی ساخ فرآيندهاپيگيری 

 (99درصد عمليات اجرايی تا اسفند 

  واحد فناور 49پيشنهاديه دريافت شده و جذب و پذيرش  70داوری، حدود  فرآيندهاانجام 

 ميليارد ريال 5/13با اعتباری بالغ بر  واحد فناور 40 حمايت از 

 مرکز نوآوری (TTO)اداره انتقال فناوری 

 دفتر ثبت اختراع  سازیواحد تجاری

 شورای سیاستگذاری فناوری

 مرکز کارآفرینی

 سازی فناوریمدیریت نوآوری و تجاری
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 ميليارد ريال 3/1طرح ساخت تجهيزات آموزشی پژوهشی با اعتباری بالغ بر  5ت از حماي 

 تشكيل شورای سياستگذاری فناوری دانشگاه و تشكيل منظم جلسات آن 

 تاسيس مراكز نوآوری تخصصی 

 ايجاد اداره انتقال فناوری 

 بهای پيشران، ديموند وهاشتاب دهنده راه اندازی 

 ی هدفمند آموزش در اساس برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقای كيفيت و توسعهتوسعه مركز كارآفرينی بر

 جهت توانمندسازی نيروی انسانی

 اداره انتقال فناوري

 اندازی، تجهيز و ساماندهی اداره انتقال فناوریراه 

 ناوریسازی فهای فكری و تجاریاقدامات اجرايی و عملياتی به منظور حفاظت از دارايی 

 تشكيل كميته مالكيت فكری 

 )طراحی و راه اندازی سامانه بررسی اختراعات )سبا saba.iut.ac.ir 

 به كارگيری و آموزش داوران اختراع 

 ايجاد بانک اطالعات فناوری 

 بوم نوآوری و كارآفرينی  راه اندازی طرح جوانه در راستای ماموريت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان در توسعه زيست

هايی با قابليت دستيابی به دانش فنی و فناوری با قابليت تجاری به انجام پروژه هيأت علمیتشويق دانشجويان و اعضای  و

 سازی

 راه اندازی طرح گرنت فناوری به منظور تامين منابع برای پژوهشی كه برونداد آن رشد علمی، تدوين و نشر آثار علمی است 

 های فناورانههای مالی و سرمايه گذاری در طرحهای بخش خصوصی جهت جذب حمايتركتمذاكره و انعقاد تفاهم نامه با ش 

 

 تفاهمنامه با بخش خصوصي -11جدول 

 مبلغ )ريال( تفاهم نامه عنوان نام شرکت

بين  "سازی فناورینو آفرين و تجاری"های نامه حمايت از گروهموافقت شركت گلنور

 نعتی اصفهان و شركت گلنوردانشگاه ص

000/000/000/10 

بين  "سازی فناورینو آفرين و تجاری"هاینامه حمايت از گروهموافقت شركت ديجی كاال نكست

 دانشگاه صنعتی اصفهان و شركت ديجی كاال نكست

000/000/000/2 

 بدون سقف مالی نوآوری مركز در مستقر یهاگرو يا هاشركت به مالی خدمات ارائه قرارداد صندوق پژوهش و فناوری استان

 در حال مذاكره در حال مذاكره شركت سينا
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 در کمیته مالكیت فكري 1399تا  1394تعین سهم شده از  هايناوريف -12جدول 

 فناوري تعیین سهم شده 52عنوان  رديف  رديف

1 GC_IMS  27 لكو فيلتر 

در فيلترهای  پلی تترافلوئور واتيلن جهت كاربرد-منسوج شيشه 28 یدستگاه الكترو اسپر 2

 هاوسبگ

3 GC 29 99های سنجی توليد راديوايزوتوپامكانMo18وFطريق واكنش  از

 سازی فرآيند، با كد مونت كارلوبا استفاده از شبيه فوتونوترون

 مگاالكترون ولت 6/9وترون شبيه سازی ميدان مغناطيسی سيكل 30 دستگاه پرينتر سه بعدی فلزی 4

 مگاالكترون ولت 9.6طراحی سامانه ی كاواک سيكلوترون  31 دستگاه ليزر چشم پزشكی 5

6 CD IM 32  مگا الكترون  9.6طراحی ميدان الكتريكی فركانس راديويی سيكلوترون

 ولت 

7 TOF_MS  33  مگاالكترون ولت 9.6مطالعه و طراحی چشمه يونی سيكلوترون 

 راهكار هوشمندانه تنظيم الكترونيكی بازار بيستون  34 س الغری قابل شارژلبا 8

 نانو كود كندرهای محرک رشد گياه 35 پرينتر سه بعدی پليمری 9

10 CD IMS 36 ساخت شناساگر باكتری احيا كننده سولفات 

طرح كالن طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبكه  11

 شورملی پايش و پيش بينی دريايی ك

 های اليافیسازه 37

های بدخيم پستان با استفاده از تصاوير آشكارسازی هوشمند ناهنجاری 38 پرينتر سه بعدی فلزی 12

 ترموگرافی

 دستگاه انكوباتور 39 دستگاه شوک فشار ماهی قزآال 13

 حرارتیدستگاه اندازه گيری شدت فرايند  40 سامانه تصحيح تكاليف و مديريت دستياران آموزشی 14

 در دستگاه اندازه گيری هدايت حرارتی  41 اندازه گيری با روش آناليز تصوير 15

طراحی و ساخت قالب و توليد اليه آلومينيومی مخازن  16

 فشار كامپوزيتی

 نان سنگک نيم پخته منجمد 42

 سامانه مديريت وصله 43 فيلتر آنتی باكتريال نانو بايو تک 17

 PVCهای ضربه پذيرشدن كامپوزيترساله دكتری سوپر  18

 با استفاده از نانو ذرات هسته پوسته كربنات كلسيم

 سامانه مقابله با حمالت منع سرويس توزيع شده 44

پايان نامه ارشد طراحی و ساخت قالب و توليد اليه  19

 آلومينيومی مخازن تحت فشار كامپوزيتی

 تخت ايمن در مقابل آوار زلزله 45

20 A Software element and functional… 46  پايش اتوماتيک دانه بندی وكنترل فرآيند توليد گندله خام در

های گندله سازی مجتمع فوالد مباركه با استفاده از پردازش ديسک

 تصوير 

21 vacum packaged power line…. 47  شناسائی خودكار پالتكارهای معيوب با استفاده از پردازش ديجيتالی

 تصوير

نظارت خودكار بر عملكرد صحيح قيچی تختال در ناحيه نورد گرم  48 دستگاه آزمون سايش 22

مجتمع فوالد مباركه به كمک تصويربرداری حرارتی در طيف مادون 

 قرمز

های اليافی با استفاده از ضايعات سنگبری حاوی توليد پانل 23

 نانو پوزوالن

 ره كفشتميز كننده و ضد عفونی كننده كف و كنا 49
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 فناوري تعیین سهم شده 52عنوان  رديف  رديف

طراحی و ساخت دستگاه اكسترودر آزمايشگاهی تركيب پليمر/نانومواد  50 توليد پودر پپتون 24

 در حالت مذاب

پياده سازی سرور، مديريت و كنترل دستگاههای تردد  25

 همراه طراحی صفحات

وری  برداری سامانه هوشمند محاسبه بهرهطراحی، ساخت و بهره  51

 شاولهای معدنی

تر پرس مورد استفاده در خط توليد الياق و كاربردهای فيل 26

 فيلتراسيون پساب

 همه طرحهای مستقر در مركز نوآوری دانشگاه 52

 

 1398تا  1392آمار اختراعات دانشگاه از  -13جدول 

 تعداد اختراعات سطح اختراع سال
 21 المللیملی و بين 1392

 29 للیالمملی و بين 1393

 23 المللیملی و بين 1394

 34 المللیملی و بين 1395

 45 المللیملی و بين 1396

 47 المللیملی و بين 1397

 19 المللیملی و بين 1398

 17 المللیملی و بين 1399

 

بوده است و  1399ل ميليارد تومان در سا 80در واحدهای فن آور عضو مراكز رشد و پارک رشد بيش از  هاميزان فروش شركت

 دالر در همان سال بوده است. هزار 320ميزان صادرات آنها بيش از 

 در مراكز رشد و پارک علم و فن آوری مستقرند. 1399در سال شركت دانش بنيان  30

  بوده است. %12سهم درآمدهای فناورانه از بودجه كل 

 مرکز کارآفريني 

، تجربه و تخصص هيأت علمیم است با برخورداری از تجربه و توان علمی اعضاء مركز كارآفرينی دانشگاه صنعتی اصفهان مصم

ی، ساختار منعطف و كارآمد، يكی از مراكز سرآمد در منطقه در زمينه آموزش، ترويج و مشاوره يو پتانسيل دانشجو كارشناسان

آفرينی و اقتصاد بوده و در جهت توسعه فنای كه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان كارآفرين كارآفرينی باشد، به گونه

 .ندربنيان گام بردادانش
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 1399تا  1394آمار رويدادهاي آموزشي و ترويجي مرکز کارآفريني از  -14جدول 

 99سال  98سال  97سال  96سال  95سال  94سال  عنوان

 5 24 24 24 24 12 آموزشی پايه

 1 30 30 30 30 20 آموزشی تكميلی

 0 10 10 10 10 4 آموزشی تخصصی

 0 12 12 12 12 12 كافه كارآفرينی

 15 240 240 240 150 120 مشاوره تخصصی

 0 4 5 5 6 6 نشست باكارآفرين

 0 3 3 3 3 3 سمينار

 0 3 3 3 3 2 ايده شو

 3 3 4 4 2 0 نمايشگاه

 

 (92الس) هاي دانش بنیان تابعه دانشگاه صنعتي اصفهانجاري سازي شده در شرکتهاي تفناوريبرخي  -15جدول 

 نام محصول/ فناوری نام شركت رديف

 LEDانكوباتور  آروين تجهيز اسپادانا 1

 IMS- 200 تاق فناور پارس 2

 برای تست نوارهای تيپ OPRدستگاه  انديشه محور گستر اسپادان 3

 ایهای آبياری قطرهبرای تست استاندارد لوله OPSدستگاه  انديشه محور گستر اسپادان 4

 دستگاه جت پرينتر و تيپ نگار برای چاپ روی محصوالت مختلف انديشه محور گستر اسپادان 5

 ایبرای تنظيم نوارهای آبياری قطره OTDRدستگاه  انديشه محور گستر اسپادان 6

 ويسی ققنوسنرم افزار جيره ن انديشه محور گستر اسپادان 7

 گيری فيبردستگاه اندازه گل پونه سپاهان 8
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هاي تجاري سازي فناوريداراي  دانشگاه صنعتي اصفهان هاي رويشي دانش بنیان تابعه و مرتبط باشرکتبرخي  -16جدول 

 (95، 94، 93يهاسال)شده 

 نام شرکت

 آسیا هیدروژن نوين دانش

 پويان سالمت و غذا فناوري

 شايا بهاور دانش

 پارس فناور تاف

 گل پونه صفاهان

 پژوهنده نیرو

 پوشش پالسما پارس

 طیف آزمون اسپادانا

 

 آزمايشگاه مرکزي 

  99سال  تا 92ی ايمنی و بهداشت عمومی جهت دانشجويان تحصيالت تكميلی از سال هابرگزاری كارگاه. 

 واد آزمايشگاهی سگاخت ايران و خريد تجهگيزات بروز و مدرن از محلّ اين ی تجهيزات و مهاشركت در نمايشگاه

 ی مختلف دانشگاه.هانمايشگاه و پيگيری و نظارت بر ارسال، نصب و راه اندازی تجهيزات خريداری شده در مجموعه

 گاهی ساخت ی تجهيزات و مواد آزمايشهاخريد تجهيزات بروز و مدرن جهت آزمايشگاه مركزی از طريق نمايشگاه

 های خارجی:و همچنين شركتايران 

o ( 1200كوره تحت اتمسفر خالء .)درجه 

o ( 1700كوره تحت اتمسفر گاز دما باال .)درجه 

o دستگاه زاويه تماس و كشش بين سطحی 

o .دستگاه پوشش دهی پالسما 

o  دستگاهDSC .دما باال 

o  دستگاهAFM 

o دستگاه آسياب سياره ای و بلوطی 

o  دستگاهFESEM  

o ت خريداری شده در حال تحويل تجهيزاTEM , XPS  
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 فرهنگي اجتماعي حوزه

 

 ساختاري: هايفعالیت

  اصالح ساختار سازمانی 

 مساعدت در تدوين سند راهبردی دانشگاه با نگرش جامع و فراگير فرهنگی 

 ريزیايجاد مديريت برنامه 

 تأسيس مركز مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 تأسيس دفتر فرهنگ عمومی 

 يی و انتقال مركز اسناد تاريخی و موزه دانشگاه به معاونت فرهنگیجابجا 

 ارائه ساختار مناسب جهت اجرای برنامه های فرهنگی: 

 فراخوان طرح های يک خطی .1

 يک خطی ارائه طرح های .2

 ارائه طرح ها تفضيلی .3

 تصويب طرح ها  .4

 اجرا  .5

 نظارت و ارزيابی  .6

 رايی تهيه كتابچه آيين نامه ها و دستورالعملهای اج 

  تهيهbpmn 26  فرآيند اجرايی شامل: فرآيند بررسی و تصويب طرح ها، اردوها، كالسهای آموزشی، انتخابات مجموعه

 های دانشجويی، ثبت نام دوره ها، اردوها و غيره

 به منظور رصد و ارزيابی كليه فعاليتهای مجموعه های فرهنگی  ايجاد دفتر نظارت و ارزيابی 

 اجرايي:هاي فعالیت

 اجرای پايش های فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

 برگزاری همايش و تقدير از فعاالن فرهنگی 
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 راه اندازی و انتشارنشريه فرهنگ دانشگاه 

 های فيزيكی و نيروی انسانی)راه اندازی و تجهيز سالن ها و استوديو(گسترش زيرساخت 

 در اختيارگذاشتن ساختمان موزه دانشگاه به معاونت فرهنگی 

 كشور و اصفهان شهر سطح فرهنگی مراكز با موثر و ستمرم مكاریه 

 فعال معاونت در حوزه هاي بین بخشي: مشارکت

  هاخوابگاهكميته نرم 

 كميته رسانه 

 كميته كاهش تقاضا و پيشگيری از سوءمصرق مواد 

 كميته جذب استعدادهای درخشان 

  تم دانش() انيدانشجوشورای طرح توانمندسازی و مهارت افزايی 

 
 اخیر اجرايي معاونت فرهنگي در هشت سال تحصیلي فعالیتهاي-17جدول 

 99-1400 98-99 97-98 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 سال تحصيلی

55 اجرايیتعداد طرح های 
7
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 به تفكیك واحدها در هشت سال تحصیلي مقايسه تعداد برنامه هاي اجرايي معاونت فرهنگي -18جدول 

سال 

 تحصيلی

 انجمنهای

 علمی

كانونهای 

 فرهنگی هنری

تشكلهای 

 اسالمی

طرح 

 هدا

امور فرهنگی 

 هادانشكده

امور فرهنگی 

 هاخوابگاه

ساير زير 

 مجموعه های

 معاونت

 جمع

93-92 144 80 174 18 7 112 22 557 

94-93 167 70 161 86 61 175 39 759 

95-94 236 101 180 101 93 151 38 900 

96-95 469 184 217 240 151 136 55 1452 

97-96 465 150 203 218 212 130 73 1451 

98-97 449 150 208 210 225 88 60 1390 

99-98 315 189 150 189 230 65 60 1198 

1400-99 536 120 70 325 300 50 45 1446 

 

 واحدهای معاونت فرهنگی
انجمنهای 

 علمی

كانونهای فرهنگی 

 هنری

تشكلهای 

 اسالمی

طرح 

 هدا

امور فرهنگی 

 هادانشكده

امور فرهنگی 

 هاخوابگاه

 3 14 2 6 12 17 تعداد زير مجموعه ها

 
 معاونت فرهنگي در هشت سال تحصیلي مقايسه تعداد نشريات فعال -19جدول 

 99-1400 98-99 97-98 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 سال تحصيلی

 30 24 24 37 48 51 63 67 تعداد نشريات فعال

 نشريات عمدتاً در قالب پادكست و فايل صوتی بوده است.1400و  99در سال توضیح: 

 :عناوين برنامه هاي شاخص ستادي اجرا شده 

 و با موضگگوعاتی نظير  97-98اجتماعی در ابتدای سگگال تحصگگيلی -ر نشگگريه فرهنگ دانشگگگاه با زمينه فرهنگیانتشگگا

اجتماعی دانشگگگاه، ضگگرورت توسگگعه فضگگای آزاد انديشگگی و گفتگو در دانشگگگاه و آينده تحوالت در  مسگگئوليت

 آموزش عالی و حوزه فرهنگ 

  به صورت ساالنهتا كنون  93مراسم تقدير از فعاالن فرهنگی از سال 

  تا كنون در ابتدای هر سال تحصيلی 93برگزاری همايش فعاالن فرهنگی از سال 

  99مهر  -سی و پنجمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان كشورميزبانی 

 با شعار  ها و مراكز آموزش عالی كشورگردهمايی مديران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهشصت و هفتمين  برگزاری

 97بهمن  –«تماعی، دانشگاه مؤثردانشگاه اج»

  97ارديبهشت  -كشور 6و 4بيست وسومين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان مناطق ميزبانی 
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 هدق شكوفايی و رشد استعدادهای جوان در حوزه امنيت و با  مسابقات ملی فتح پرچم چهارمين جشنواره ملی افتا

 97و بهمن  95بهمن  -فضای تبادل اطالعات

  تجربی  -مخفف اولويت، ايده، كار و بركت(، رويداد آموزشگگگی) سگگگتين رويدادكارآفرينی ايكابنخبرگزاری

شاورزی ست و ك ضای كار و تالشو  كارآفرينی با رويكرد محيط زي سازی ف سب مهارت و گفتمان   -با هدق ك

 96و دی  95آبان 

  بسگگيج دانشگگجويی، جهاد علمی  نفر از دانشگگجويان با همكاری 600برگزاری اردوی مشگگهد هر سگگاله برای بيش از

دانشگگجويان، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری، شگگورای مسگگجد فاطمه الزهرا)س(، كانون قرآن و عترت و واحد 

 فرهنگی خوابگاه خواهران

  ستان اصفهان و جشنواره فرهنگی هنری سومين كنگره ی شهدای دانشجوی برگزاری كنگره شهدای دانشجوی ا

 95بهمن  -استان اصفهان

  های منطقه شش كشور، با همكاری نخستين دوره آموزشی ويژه كارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهبرگزاری

 95آبان -گذاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوریريزی و سياستدفتر برنامه

  ش ها و مراكز آموزش عالی منطقه شگگانديشگگی معاونين و مديران فرهنگی دانشگگگاهنخسگگتين نشگگسگگت همبرگزاری

 94مهر  -گذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علومريزی و سياستكشور با حضور كارشناسان مديريت و برنامه

 همكاری مركز مديريت و با  انجمن های علمی و پژوهشگگكده شگگهيد اعتباریتوسگگط  نخسگگتين اسگگتارتاپ ويكند

 94مرداد  -نوآوری و تجاری سازی

 



گاه صنعتي اصفهان)   (1392-1399گزارش عملكرد هشت ساله دانش
 

 

39 

 
 علمي: هايانجمن 

 
 علمي و سالهاي تحصیلي هايانجمنتعداد برنامه هاي اجرا شده توسط انجمن هاي علمي به تفكیك -10 نمودار

8 10 7 5 8 5 10 7 8 15 16 10 7 9 11 0
14 11 5 6 7 10 14 14 15 14 9 8 8 10 14

5
27 11 15 4 18 5

34 25 14 24 15 5 15 20 10
5

30
27 21

9
35
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29 48 27 35 27
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35 32 43 34
41 27 35

30 55

5

25 27
11

19

40
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20 23
70

22 31
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47
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45
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10

5
16

14

27

20
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25
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40

45

37
27
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44
32

12

32
45

28

34 16

انجمن 
علمي برق

انجمن 
علمي 
رياضی

انجمن 
علمي زبان

انجمن 
ه علمي ستار
شناسي

انجمن 
علمي شيمی

انجمن 
علمي 
صنايع

انجمن 
علمي 
عمران

انجمن 
علمي 
فيزيک

انجمن 
علمي 
کامپيوتر

انجمن 
علمي 

کشاورزی

انجمن 
علمي 
مكانيك

انجمن 
علمي  مواد

انجمن 
علمي  
معدن 

انجمن 
علمي م 
شيمی 

انجمن 
علمي منابع

طبيعی

انجمن 
علمي  
نساجی

انجمن 
علمي نفت

انجمن 
علمي 
مركزي

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-1400
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 :هاخوابگاهامور فرهنگي 

 :هاخوابگاهعناوين كلی برنامه های امور فرهنگی 

 رگزاری اردوهای تفريحی، سياحتی و زيارتیب 

  هاخوابگاهبرگزاری برنامه هفته 

 ای آموزشی )علمی و هنری(برگزاری كالسه 

 های متنوع در زمينه فعاليتهای ملی و مذهبیبرگزاری برنامه 

 های فرهنگی متناسب با نياز و ذائقه دانشجوياناجرای برنامه 

  شورای خوابگاه فعال و پرانرژیتشكيل 

 ها باالخص دانشجويان كارشناسیجلب مشاركت كليه دانشجويان در برنامه 

 متنوع هم به صورت فيزيكی و هم در فضای مجازی اجرای مسابقات شاد و 

 فضاسازی خوابگاه متناسب با مناسبتهای ملی و مذهبی 

 همكاری معاونت فرهنگی و معاونت دانشجويی برای پيشبرد مسائل خوابگاهی 

  و با هدق ايجاد نشاط در خوابگاه های  در راستای حمايت از محيط زيست "جشنی برای زمين"ويژه برنامه

 ويیدانشج
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 :هادانشكدههاي شاخص برنامه

 1400فروردين  -برگزاری آگورای برق 

  و با هدق ارتقا سطح علمی  همايش روز فيزيک بعنوان بزرگترين گردهمايی علمی دانش آموزی استان اصفهانبرگزاری

و آذر  95آذر  -ايران با همكاری دانشكده فيزيک و انجمن فيزيکدانش آموزان و دبيران استان اصفهان در حوزه فيزيک و 

 99و بهمن  96

 كارگاه به صورت هفتگی 60 -برگزاری كارگاههای تجاری سازی ايده ها توسط دانشكده شيمی 

 های گياهی و جانوری در حال با تأكيد بر حفظ گونه "سياره مان را حفظ كنيم"با شعار  نكوداشت روز جهانی زمين پاک

 98فروردين  – انقراض

 دانشكده منابع  - با تأكيد بر نقش ويژه صنعت گردشگری در اقتصاد جهان حور توسعه پايدار استانهمايش گردشگری، م

 97آذر  –طبيعی 

 97فروردين  -ه منظور بررسی چالش ها و فرصت ها در صنعت آب و فاضالبب رويداد كارآفرينی هم نت فاضالب 

 شگاه صنعتی اصفهان و انجمن علوم خاک ايرانبا همكاری دانشكده كشاورزی دان همايش گراميداشت روزجهانی خاک- 

 96آذر 

 96شهريور  –چهاردهمين دوره مسابقات سراسری عمليات حرارتی 

  96ارديبهشت  -دومين گردهمايی بانوان در فيزيک ايرانميزبانی 

 95خرداد  -گراميداشت روز جهانی محيط زيست 

  94بهمن -مسابقات ملی دانشجويی طراحی پارچه و پوشاکبرگزاری 

  با حضور استاندار، مديركل و  "نقش من در حفظ هوای پاک"همايش تخصصی روز ملی هوای پاک با شعار برگزاری

 94دی  -توسط سازمان حفاظت محيط زيست، شهردار و جمعی از مديران اصفهان

    



گاه صنعتي اصفهان)   (1392-1399گزارش عملكرد هشت ساله دانش
 

 

42 

 

 فرهنگي هنري هايکانونامور

 :کانونهاعناوين برنامه هاي شاخص 

  در هر سال تحصيلی -كانون ادبیجشنواره استانی نسيم توسط 

 در هر سال تحصيلی -جشنواره استانی و منطقه ای نغمه توسط كانون موسيقی 

 در هر سال تحصيلی -برگزاری جشن های بزرگ در مناسبتهای ملی همچون يلدا، نوروز و غيره توسط كانون آريا 

 در هر نيمسال تحصيلی -برگزاری اردوهای چند روزه ايران شناسی و گردشگری توسط كانون آريا 

 تئاتر در هر سال تحصيلی 2توليد  -توليد و اجرای تئاتر توسط دانشجويان عضو كانون تئاتر توسط كانون تئاتر 

 آذر ماه هر سال تحصيلی -برگزاری نقاشی خيابانی به مناسبت روز دانشجو توسط كانون نگاره 

 98-ی دانشجويیهاتشكل ک كانونها فرهنگی وايجاد كمپين به منظور كمک به سيل زدگان با همكاری مشتر 

  مانور بزرگ امداد و نجات با هدق افزايش سطح اگاهی و توانمندی دانشجويان در برخورد با حوادث و باليا توسط كانون

 98و97 -هالل احمر

 98و  97 -ريابرگزاری مسابقه رمز گشا با هدق: ايجاد بستری شاد و هيجان انگيز، ترويج تعامل گروهی توسط كانون آ 

 تاكنون 98پادكست از سال  40بيش از  -در مناسبتهای ملی و مذهبی توسط كانون آوا پادكست انتشار و توليد 

 سی ستانی عكا شنوارة ا ستين ج شگاهبا  نخ شيدن جنبه های گوناگون دان صوير ك سط كانون فيلم و عكس  هدق به ت  -تو

 98خرداد

 سيقی ايران سته مو شت چهره برج سم بزرگدا ضور خانواده آن مرحوم مرا ستاد همايون خرم با ح سيقی ا سط كانون مو  -تو

 97اسفند 

 97آذر  – نخستين جشنوارة رويش دانشگاهی، با ارائه دستاوردهای فرهنگی و هنری دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان 

 96آذر  -انشجويی هالل احمربا هدق حمايت از كودكان بيمار سرطانی توسط كانون د "آوات"چهارمين جشن خيريه  برگزاری 

  تاكنون به صورت هر ساله 94از مهر -توسط كانون فرهنگی اجتماعی پنجره نمايشگاه كتاب پنجرهبرگزاری 
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 ي اسالمي:هاتشكل 

 هاتشكل برخي از برنامه هاي شاخص: 

 يلیاردو در هر سال تحص 2-برگزاری اردوهای جهادی توسط بسيج دانشجويی و جهاد علمی 

  زمستان هر سال تحصيلی -نفر توسط بسيج دانشجويی 400برگزاری اردوی راهيان نور با شركت بيش از 

 ی هاتشكل برگزاری اردوهای تشكيالتی با هدق ارتقا فعاليتهای مجموعه ها و تعميق مباحث فكری توسط هر يک از

 هاتشكل توسط هر يک ازهر نيمسال تحصيلی يک اردو  -دانشجويی و با حضور اعضای فعال مجموعه

  برگزاری سلسله جلسات با عنوان آكواريوم و با هدق نقد و بررسی نظام آموزش عالی و چگونگی راهيابی به يک آينده

 98و97-فنی و مهندسی موفق توسط بسيج دانشجويی

 98 -ط جمعيت سفيربرنامه با عنوان راه طی شده/ نشده به منظور بررسی كنشهای دانشجويی با حضور فعاالن مدنی توس 

  98و97-جمعيت سفير توسط 2برنامه سربازی با عنوان زندگی منهای 

  برگزاری برنامه تاالری زيست جنسی با موضوع داليل تفكيک جنسيتی در جوامع سنتی و نقش مردم و حكومت و

 97 -راهكارهای موجود در رابطه با اين موضوع توسط جمعيت سفير

 خشونت راجع به قوانين مرتبط با زندگی زنان، خشونت و داليل ايجاد آن در جوامع مختلف  برگزاری جلسه با موضوع پاييز

 97-توسط جمعيت سفير

 ساختارهاي جديد ايجاد شده و يا اصالح شده:

 دفتر فرهنگ عمومي 

 طرح هدا

ی عمومی دانشگگجويان در كنار آموزش و پژوهش تخصگگصگگی دانشگگگاهی، نيازمند يک بسگگتر مناسگگب برای فراگيری جنبه ها

ستر آموزش و پرورش قبل از  ستر با ب ستند. البته اين ب شد خود ه زندگی، به ويژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، در فرآيند ر

دانشگگاه متفاوت اسگت و در آن خود مختاری و درجه آزادی دانشگجو به مراتب بيشگتر اسگت، با اين حال طراحی، پياده سگازی و 
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سب ني ستر منا ستقرار اين ب شجويان )هدا( برای اين منظور ا ستاد محور دان ضر با عنوان هدايت ا ست و طرح حا ازمند عطف توجه ا

 تهيه و تدوين شده است. 

 

 هاي فرهنگي و اجتماعيمرکز مطالعات و پژوهش 

بر اسگگاس روند پر شگگتاب تحوالت فرهنگی و اجتماعی در جامعه و به خصگگوص در دانشگگگاه و ضگگرورت ارتقای سگگازمانی و 

سعه نگرشسي سته در جهت تو شاي ست گزاری  ضارب افكار، ايجاد فرهنگ گفتگو، ا شرو فرهنگی، ترويج و ت های متعالی و پي

سترهای متنوع به  شگاهيان با تاكيد بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی، ايجاد ب شگاه و دان شكالت دان سائل و م شناخت از م سب  ك

ها و ای با عنايت به اسناد باالدستی نظير سند اسالمی شدن دانشگاهاهبردی و برنامهمنظور رشد و بالندگی اخالقی و ساير الزامات ر

صفهان )طرح تحول صنعتی ا شگاه  ساختار نوين (برنامه راهبردی دان ، مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر 

 تاسيس گرديد.1400مصوب هيئت رئيسه دانشگاه در بهار 
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  دانشگاه صنعتي اصفهان در بحران کرونا شجوياندانستاد حمايت از 

اين ستاد با هدق بكارگيری ظرفيتها وپتانسيلهای قانونی دانشگاه در حمايت از دانشجويان آسيب ديده از شيوع بيماری كرونا 

، مركز نهاد رهبری، بسيج اساتيد، مركز مشاوره دانشجويی با حضور ومساعدت مجموعه هايی همچون 1399 از ارديبهشت سال

برقراری تماس با كليه دانشجويان  و در گام اول ضمن بهداشت، روابط عمومی وتنی چند از افراد خير دانشگاهی تشكيل شد

دانشگاه در همه مقاطع تحصيلی در طی يک ونيم ماه، با احصاء مسائل ومشكالت جاری آنها در حوزه های مختلف آموزشی، 

 ر تقليل ويا برطرق كردن مسائل نمود.بهداشتی، روانشناختی و اقتصادی سعی د

  

ستاد حمايت از دانشجويان، فعاليتهای اجرائی خود را با هدق بهره گيری گسترده تر از ظرفيتهای خيرخواهانه دانشگاهيان در 

 حوزه های مختلف تدوين و در اين راستا چهار كارگروه تشكيل ومشغول به فعاليت شدند:

 تشكل از تيم تماس گيرنده، كارشناسان حوزه برنامه ريزی فرهنگی(آمار) م –تعامالت  كارگروه 

 كانون  و مديريت كمكهای خيرين ) نهاد رهبری، مركز دانش آموختگان، صندوق قرض الحسنه امام علی )ع(، كارگروه جذب

 خيريه بچه های آسمان، ... (

   مشاوره خانواده، دفتر مشاوره جهاد(كارگروه مشاوره و خدمات سالمت روان )مركز مشاوره دانشجوئی، كانون 

 كارگروه مسائل آموزشی 
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 92-93رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي  -20جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

انجمن علمی  توسطششمين جشنواره ملی در طرح پژوهشی برتر 

 "باله دارطراحی وساخت گاوآهن "با نام دانشجويی كشاورزی
 IEEE كسب عنوان برتركشورتوسط شاخه دانشجويی

 رتبه سوم رشته ترتيل برادران

 در سی امين جشنواره قرآنی دانشگاه های منطقه چهاركشور

های فرهنگی، هنری و پنجمين جشنواره كانونمقام سوم در 

كانون توسط  رويش"های سراسر كشور با عنواناجتماعی دانشگاه

 "اعی و فرهنگی پنجرهكانون اجتمی ادب

 جزء 10رتبه دوم رشته حفظ خواهران در بخش 

 در سی امين جشنواره قرآنی دانشگاه های منطقه چهاركشور

های فرهنگی، هنری و پنجمين جشنواره كانونمقام سوم در 

كانون توسط  رويش"های سراسر كشور با عنواناجتماعی دانشگاه

 رهاجتماعی و فرهنگی پنج

 

 93-94رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي  -21جدول 

 كسب عنوان

 انجمن علمی دانشجويی دانشكده كشاورزیتوسط  هفتمين جشنواره ملی حركتدر برگزيده  نشريه عنوان

 

 94-95رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي  -22جدول 

 كسب عنوان سب عنوانك

انجمن توسط  تمين جشنواره ملی حركتشهدر برگزيده  نشريه عنوان

 علمی دانشجويی دانشكده كشاورزی

مسابقات بين الملی  Outdoor عنوان چهارم بخشكسب 

تيم توسط  (IMAV 2015) ريزپرنده های بدون سرنشين آلمان

 دانشجويی هوافضای آذرخش

 ( درومين )عكسب رتبه نخست بخش سيره معص

 سی امين دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان كشور

 منطقه غرب آسيا ACM مقام پنجم مسابقاتكسب 

(ACM/ICPC Asia Region 2015)  تيم دانشجويیتوسط 

 در رتبه سوم پژوهشی تلخيص كتاب

 سی امين دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان كشور

 ACM(ICPC)) قات چالشیبخش مسابكسب مقاام سوم 

Challenge 2015) توسط تيم دانشجويی 

مسابقات ملی دانشجويی طراحی در  تيم دانشجويی كسب مقام اول

 پارچه و پوشاک
 

 

 95-96 رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي -23جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

كمين جشنواره مسابقات قرآن رتبه اول كشوری در سی و ي

 دانشجويی در رشته سيره معصومين

مقام اول مسابقات كشوری حل مسائل مهندسی شيمی به كمک 

 SC3رايانه، 

رتبه دوم كشوری در سی و يكمين جشنواره مسابقات قرآن 

 جزء 10دانشجويی در رشته حفظ 

 (IOTCUP)اءياش نترنتيا هكاتون مسابقات دوم رتبه

 وتريكامپ و برق دانشكده BOKS ميت توسط
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رتبه اول كشوری درسی و يكمين جشنواره مسابقات قرآن 

 جزء 20دانشجويی در رشته حفظ 

 ACM 2015 مسابقات

 وتريكامپ و برق دانشكده یپژوهش هسته

ملی و رتبه اول كشوری در جشنواره مسابقات قرآن  دوم رتبه

 نويسیدانشجويی در رشته داستان

فرهنگی و هنری سراسر  هایكانوننواره رويش كانون برتر در جش

 كشور توسط كانون موسيقی

 2016 بلغارستانمدال نقره مسابقات جهانی رياضيات  2016 بلغارستان اتياضير یجهان مسابقات برنز مدال

 توسط تيم دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان

  رانيا يیدانشجو یاضير مسابقه نيچهلم سوم رتبه

 

 96-97 رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي -24جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

 رتبه دوم مسابقات ملی مناظره توسط انجمن اسالمی
توسط  سازمان جوانان هالل احمر كانون دانشجويی برتركشور

 كانون هالل احمر

 نج و مقام دوم بخش كالسيک جشنواره ملی شعر دانشجويی تر

 رتبه سوم بخش كالسيک جشنواره ملی شعر دانشجويی پستو

 توسط عضو شورای كانون ادبی

 مقام سوم بخش نثر آزاد

 جشنواره سراسری طنز دانشجويی

 آشنايی با مفاهيم صحيفه سجاديه در بخش معارفی مقام اول

 كشور( 6و  4جشنواره منطقه ای قرآنی)منطقه 

 رتبه دوم رشته احكام

 كشور( 6و  4نطقه ای قرآنی)منطقه جشنواره م

 رتبه اول رشته معرق و منبت در بخش هنری

 كشور( 6و  4جشنواره منطقه ای قرآنی)منطقه 

 و رتبه دوم رشته آشنايی با احاديث اهل بيت)ع( رتبه اول

 كشور( 6و  4جشنواره منطقه ای قرآنی)منطقه 

 مقام اول در رشته های آشنايی با ترجمه و تفسير قرآن

 كشور( 6و  4جشنواره منطقه ای قرآنی)منطقه 

 تلخيصرتبه دوم رشته 

 كشور( 6و  4جشنواره منطقه ای قرآنی)منطقه 

 

 97-98 رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي -25جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

 رتبه دوم رشته معرق و منبت در بخش هنری

 جشنواره ملی قرآنی سی و سومين

 رتبه سوم رشته تواشيح جشنواره كشوری قرآنی

 توسط گروه تواشيح ناشطات

 رتبه سوم تلخيص كتاب

 سی و سومين جشنواره ملی قرآنی

 رتبه برتر منطقه ای مناظره منطقه ای

 توسط تيم مناظره چلچله

 رتبه اول رشته پرسمان قرآنی

 جشنواره كشوری قرآنی

 اجتماعی دررتبه نخست مقاله 2

 جشنواره نشريات دانشجويی

 رتبه دوم آشنايی با احاديث رشته پرسمان قرآنی

 سی و سومين جشنواره كشوری قرآنی
 نشريه فرامتن

 رتبه دوم رشته صحيفه سجاديه

 سی و سومين جشنواره كشوری قرآنی
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 98-99شجويي رتبه هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دان -26جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

رتبه اول بخش ادبی رشته فيلمنامه نويسی درمرحله كشوری 

 جشنواره قرآن

 رتبه اول بخش معارفی رشته حفظ موضوعی قرآن كريم

 در مرحله كشوری جشنواره قرآن

 رتبه اول بخش معارفی رشته پرسمان معارفی

 در مرحله كشوری جشنواره قرآن

 ی رشته معرق و منبترتبه اول بخش هنر

 در مرحله كشوری جشنواره قرآن

 رتبه دوم بخش معارفی رشته پرسمان معارفی

 در مرحله كشوری جشنواره قرآن

 رتبه دوم بخش هنری رشته عكاسی

 در مرحله كشوری جشنواره قرآن

رتبه اول بخش ويژه جشتواره ملی حركت با عنوان اقتصاد مقاومتی 

 توسط انجمن علمی كامپيوتر

 Green Natureمقام اول بخش مسابقات توسط تيم 

 در مسابقات سراسری عمليات حرارتی

 Green Changeمقام اول بخش آهنی توسط تيم 

 در مسابقات سراسری عمليات حرارتی

 Arenaسوم بخش مسابقات توسط تيم  مقام

 در مسابقات سراسری عمليات حرارتی

 

 99-1400هاي برتر جشنواره ها و مسابقات دانشجويي رتبه  -27جدول 

 كسب عنوان كسب عنوان

انجمن توسط  سيزدهمين جشنواره بين المللی حركتدر  مقام اول

 علمی نساجی در بخش كارآفرينی

 سيزدهمين جشنواره بين المللی حركتدر  مقام سوم بخش ويژه

 علمی عمران انجمنتوسط 

سيزدهمين جشنواره بين المللی در  مقام دوم از فعاليت خالقانه

 ستاره شناسی علمی انجمنتوسط  حركت
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  حوزه دانشجوييي هافعالیتهم ا

 دد.مطلوب، سالم و پويا به كار می بنهت ايجاد محيطی جحوزه معاونت دانشجويی تمام تالش خود را در 

  هاخوابگاهتشكيل كميته ويژه تحول سخت افزاری 

 یعماتهای اجو كاهش آسيب هاخوابگاهت فراغت دانشجويان برنامه ريزی برای اوقا 

  هاخوابگاهبازسازی و تعميرات اساسی 

 های دانشگاهارتقاء كيفی رستوران 

 های دانشگاهديگر رستوران افزايش كيفيت غذای دانشجويی و 

 احيای شورای صنفی دانشجويان 

 ها در خصوص كاهش مصرق مواد مخدر و دخانياتافزايش فعاليت 

 هاي انجام شده اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر:اهم فعالیت 

 های تقويت بنيه علمی.بررسی وضعيت آموزشی دانشجويان شاهد و ايثارگر و برگزاری كالس 

  .رسيدگی به امور نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 با حضور مسئولين بنياد و دانشگاه با همكاری اعضای كانون  برگزاری گردهمايی جهت معارفه دانشجويان شاهد و ايثارگر جديد الورود

 ايثار.

 های الزم جهت فعاليت بهتر و بيشتر دانشجويان با هدق ايجاد روحيه.فعال سازی كانون ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر و حمايت 

 افزاری مانند های تخصصی نرمبرگزاری دورهArcGis ،Catia 

 المپياد فرهنگی ورزشی دانشجويان شاهد و ايثارگر با دانشگاه اصفهان  همكاری در خصوص برگزاری 

 در ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود جهت استقبال از نو دانشجويان برپايی غرفه 

 فرهنگی ورزشی شاهد و ايثارگر  شركت كننده در المپياد یهاتشكيل و آماده سازی تيم 

 

 ر دانشجويان غیرايراني:هاي انجام شده در دفتاهم فعالیت 

 های مختلف، مانند برپايی نمايشگاه از آثار تاريخی و آداب و رسوم مليتهای فرهنگی دانشجويان غيرايرانی حمايت بيشتر از فعاليت

 شركت دانشجويان غيرايرانی در جشنواره غذای سالم، جشنواره دنيای كاغذی و غيره.

 نسولی دانشجويانپيگيری مسائل آموزشی، فرهنگی، رفاهی و ك 

 های قبل.نسبت به سال 92از سال  افزايش پذيرش دانشجويان غيرايرانی 

 كارهايی جهت پذيرش دانشجويان غيرايرانی غير بورسيه.تشكيل جلسات و تدوين راه 

 های آموزشی و برگزاری مسابقات درون دانشگاهی.های ورزشی دانشجويان غيرايرانی و انجام تمرينتشكيل تيم 
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 جهيز دفتر دانشجويان غيرايرانی.ت 

 راه اندازی وب سايت مربوط به دفتر دانشجويان غيرايرانی 

 پذيرش دانشجو در مقطع دكتری به صورت پژوهش محور 

 شوراي صنفي دانشجويان يهااهم فعالیت 

 ( داً اين شورا تشكيل ابات شورای صنفی برگزار و مجخپس از چند سال وقفه انت 1392در سال احيای شورای صنفی دانشجويان

 (شد.

 رفاهی دانشجويان -ها، نقليه و ساير موارد فرهنگی مشاركت فعال شورا در پيگيری مسائل مربوط به سراها، تغذيه، اينترنت، غرفه 

 مديريت بهداشت و درمان 

 نياز دو تجهيز مركز بهداشت و درمان به ملزومات مور هاكمی و كيفی فعاليت ءارتقا 

 و نظارت بر اماكن و خدمات دانشگاهی در خصوص موضوعات مرتبط با سالمت و ايمنی هااحيای بازرسی 

 تشكيل شورای سياست گذاری سالمت و بهداشت 

 ی اتاق زراه انداCSR در مركز بهداشت و درمان 

  1395راه اندازی و اجرای نرم افزار بهداشت و تشكيل پرونده الكترونيكی از سال 

 ه دانشجويان غيرايرانیحمايت و خدمت رسانی مناسب ب 

 رصد و بررسی خدماتی، اماكن غذايی، اماكن بر نظارت محيطی، بهداشتی خدمات:  شامل بهداشتی خدمات انجام 

 ... و ایحرفه بهداشت خدمات ، پاشی سم اجرای بر نظارت آب، منابع بهداشتی وضعيت
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 معاينات و هامراقبت واكسناسيون، ه، انجامبهداشت خانواد:  شامل مربوطه خدمات انجام و سالمت پايگاه استقرار 

 انجام غربالگری، و خطرسنجی پرخطر، رفتارهای از دوری آموزش و مشاوره سالم، باروری و ازدواج خدمات مختلف،

 ... و روان بهداشت مشاوره انجام تغذيه، مشاوره

 ايجاد مركز جامع سالمت شهری در كنار مركز بهداشت و درمان 

 واحد استقرار HSE مربوطه خدمات انجام و 

   تهيه طرح اجرايی ايمنی- ( بهداشت و محيط زيستHSE) 

 1392-1399هاي برگزارشده در سال آموزشي هايدوره و هاکالس -28جدول 

 
 ن سالمت با مشاركت كانون دانشجويی هميارا دانشگاه سطح در مختلف مسابقات و هاجشنواره و رويدادها برگزاری

 مركز بهداشت 

 ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شش كشور از انتخاب اين مركز به عنوان دبيرخانه مراكز بهداشت و درمان دانشگاه

 تا كنون 95سال 

 همايش دوره چندين رگزاریب HSE 98تا  95های كشور طی سال سراسر درمان و بهداشت مراكز رؤسای حضور با 

ز آموزش پیشگیري ا
یپ شیوع آنفلوآنزاي ت

A

هاي آموزش کمك
اولیه و امداد و نجات 

آموزش ثابت سازي و
حمل مصدوم 

آموزش احیاء قلبي و
ريوي مقدماتي و 

ي پیشرفته تخصص

آموزش بهداشت 
خوابگاه ها

آموزش عمومی دوره 
بهداشت و ايمنی 

آموزش سالمت پوست 
و مو

آموزش زندگی جمعی 
و كنترل استرس

آموزش و مشاوره طب 
سنتی

آموزش پيشگيری از
سرطان های شايع

كارگاه آموزشی 
سالمت بانوان 

دوره های آموزشی 
خودمراقبتی و سبک

زندگی سالم

كالس های آموزشی 
طرح تحول سالمت

هنر "دوره های آموزشی
"سالمت زيستن

آموزش اصالح الگوی 
تغذيه، حفظ و ارتقاء

سالمت

آموزش مهارت های 
فرزندپروری

دوره های آموزشی 
اورژانس يار

جلسات آموزشی كمپين 
فشارخون

آموزش دانستنی های 
ازدواج سالم

آموزش دخانيات و دود 
دست دوم

آموزش بهداشت دهان 
و دندان

كارگاه ايمنی و ارزيابی 
ريسک

كارگاه تخصصی ايمنی
و مديريت بحران

آموزش اختصاصی 
HIV

آموزش ايمنی و الزامات 
قانونی و مباحث آتش 

نشانی

مديريت بحران و 
فوريت های پزشكی در 

سراهای دانشجويی

آموزش انواع سطوح 
یپيشگيری يک بيمار

آموزش ارتباط متقابل 
در محيط های دانشجويی 

وكاهش تنش

رفتارهای پرخطر، ايدز و 
جوانان

آموزش بهداشت 
فيزيكی ، ايمنی و 

ارگونوميک 

آموزش ويروس كوويد 
19

آموزش نحوه ضدعفونی
آموزش ايمنی گاز و 

وسايل گازسوز 
گازگرفتگی_

آشنايی با ايمنی 
انساختم_الكتريسيته

آشنايی با سيستم اعالم 
حريق
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 ي ارائه شده: هاطرح

 سالمت بهداشت، ايمنی، وضعيت هوشمند مديريت نظر از دانشجوئی سراهای در مداخله و ارزيابی طرح تدوين و يهته 

 اصفهان صنعتی دانشگاه در دانشجوئی سرای به دانشجو تعلق حس و دانشجو

 سالمت ارتقاء و آموزشی-فكری هایبازی طرح 

 افراد بيولوژيک پايش و هاآالينده پايش طرح 

 دانشجويی سالمت هایچالش مسابقه طرح 

 الكترونيک سالمت حوزه یهاطرح مجموعه 

 فكرينو طرح 

 محيط بهداشت و ایحرفه بهداشت رفرانس آزمايشگاه نمودن طرح فراهم 

 روش به عضالنی اسكلتی فاكتورهای ريسک طرح ارزيابی ROSA عمومی سالمت و شغلی خستگی با آن ارتباط و 

  رايانه كاربران

 تدوين HSE PLAN  

 از  احداث، بازديد حال در يا فعال یهاخوابگاهها، بازديد از های دانشكدهها و كارگاهانجام بازديد از انبار، آزمايشگاه

واحدها و اماكن، بازديد از محل حوادث گزارش شده و ... براساس اولويت ريسک، سپس تهيه گزارش بازديد  مراكز،

 ريسک و ارسال به واحد مربوطه جهت انجام اصالحات و ارائه اقدامات اصالحی، انجام ارزيابی

 انجام بازديدها در چندين فاز 

 كاهش جهت شيميايی مواد انبارهای در مناسب تهويه تأمين جهت ريسک ارزيابی و اصالحی اقدامات نظارت بر انجام 

 ... و 5S مديريت سيستم اجرای پسماند، مديريت اجرای حريق، سازی ايمن هوا، هایآالينده

 اصالحی در دانشكده شيمی اقدامات و ايمنی اجرای طرح پايلوت حوزه 

 ارگونومی در سازمان اداری اجرای طرح پايلوت حوزه طب كار و 

  ی دانشجويیهاخوابگاهاجرای طرح پايلوت مديريت بحران در يكی از 

 گاز، تهيه و تكميل كپسول نصب استاندارد شرايط تهيه MSDSدر ايمنی اصول تدوين و شيميايی، تهيه مواد یها 

 و ... هادانشكده آزمايشگاهی تجهيزات و هادستگاه اطالعات كتابچه تدوين و سراها، تهيه و هاساختمان

 ... برگزاری جلسات آموزشی متعدد در زمينه بهداشت، ايمنی و محيط زيست و 

 موجود وضعيت بهبود جهت هاايده تجميع و فراخوان سبز، دانشگاه طرح رسانی اطالع 

 زيست محيط محوريت با موجود وضعيت پايش و بررسی پارامترهای تعيين 

 شركت مرتبط با قرارداد و پسماند امحاء فرآيند بررسی 
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 مرکز تربیت بدني

 ی ورزشیهاتجهيز و به روز نمودن امكانات و سالن 

 ی ورزشی داخلی، منطقه ای و ملیهافعاليت ارتقاء 

 كاركنان یبرا ینامه ورزش اجبار نييآ نيدر دانشگاه و شروع تدو یورزش صبحگاه یبرا یزيبرنامه ر 

 های جديد و چند منظورهافزايش فضای ورزشی و راه اندازی سالن 

 1392-1399يهاي انجام شده طي سالهافعالیت -29جدول 

 عنوان فعاليت
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 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي

 بر حسب جلسه 66876 اج، شغلی و خانواده(انجام خدمات مشاوره و روان درمانی) بالينی، تحصيلی، ارتباطی، پيش از ازدو 

 ( 23233انجام خدمات مددكاری اجتماعی )بر حسب جلسه 

  ( 4775انجام خدمات روانسنجی )بر حسب نفر 

  (5526انجام مشاوره و روان درمانی گروهی )نفر 

 نفر ساعت( 175000ی آموزشی ويژه دانشجويان )هابرگزاری كارگاه 

 نفر ساعت( 22200يژه دانشگاهيان )ی آموزشی وهابرگزاری كارگاه 

  ی تحقيقات كاربردی و بنيادی هامورد پروژه 30انجام 

  نسخه 27000انتشار بروشور، جزوه، نشريه علمی و كتاب آموزشی به تيراژ 

 ی پژوهشی ملی از جمله طرح سيمای زندگی، شيوع شناسی مصرق مواد مخدر، سمن و انطباق پذيری مسير شغلیهااجرای طرح 

 مورد( 6ی كشوری و منطقه ای ويژه كارشناسان مركز )هاو كارگاه هاگزاری همايشبر 

  93برگزاری هفتمين سمينار كشوری بهداشت روان در سال 

 پايش سالمت روان كليه دانشجويان ورودی جديد در هرسال 

 و مشاوره جهت ارتقاء  ريزیبرنامه راه اندازی واحد ارتقاء تحصيلی در مركز مشاوره با هدق رصد و پيشگيری از افت تحصيلی و

 عملكرد تحصيلی

  هاجهت ارتباط سيستماتيک و آموزش خانواده "خانه و دانشگاه"راه اندازی واحد 

 ژه ی آموزشی ويهاهمكاری با معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی در پشتيبانی مشاوره ای و خدمات روانشناختی و برگزاری كارگاه

 جويان ورودی جديد، مربوط به طرح هدا ) هدايت استاد محور( كه توسط آن معاونت اجرا می گردد.دانشجويان هميار و دانش

 ی ارتقاء سالمت روان دانشجويانهاايجاد و توسعه كانون دانشجويی همياران سالمت روان به عنوان بازوی دانشجويی فعاليت 

 توسعه كارگروه موارد خاص آموزشی در مركز مشاوره 

 لسات كميته مداخله در بحران در رفتارهای خود آسيب رسانتشكيل منظم ج 

 رصد و پايش مصرق مواد، الكل و رفتارهای خود آسيب رسان در دانشجويان 

 توسعه واحد روان سنجی مركز مشاوره 

 ساماندهی سيستم پذيرش مركز مشاوره 

 ی مختلف با هدق ارتقاء سالمت روانهاو پويش هاانجام مسابقات، نمايشگاه 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری و بهزيستی( هاو ارگان های بهداشت روانی با مشاركت ساير سازمانهاای برنامهاجر( 

 توسط واحد مددكاری ی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگیهاجذب حمايت 

 توسعه فعاليت واحد مشاوره در سراهای دانشجويی 

 مختلف بهداشت روان با هدق پيشگيری از مصرق مواد مخدر و دخانياتی های فردی و گروهی گسترده در زمينههاآموزش 
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 افتخارات:

 96تا  92ی هادريافت عنوان مركز مشاوره نمونه كشوری در سال  

 98و  97ی هادريافت عنوان مركز مشاوره برتر كشوری در سال 

 انشجويی برتر و دريافت لوح تقدير از وزير ی دهاانتخاب كانون همياران سالمت روان دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع كانون

 محترم علوم، تحقيقات و فناوری

 مديريت خدمات عموميي هافعالیتاهم 

  

  
 

   دفع و امحاء اصولی پسماندهای شيميائی و آزمايشگاهی خاص و خطرناک از طريق سامانه جامع محيط زيست 

 ن بازيافت شهرداری اصفهان جدا سازی پسماند خشک و تر از مبدأ با همكاری سازما 

  1404ايجاد زير كميته پسماند در دانشگاه برای رسيدن به شعاردانشگاه بدون حمل و دفن زباله در سال  

  هكتار از پرديس 10حذق چمن و بازطراحی 

 ي عمرانيهافعالیت

 دفن ضايعات گياهی به منظور توليد كود آلی و جلوگيری از آتش سوزی 

 به عنوان مالچ و جلوگيری از تبخير اهاستفاده از سرشاخه 

  هكتار فضای سبز پرديس دانشگاه  80اجراء و بهره برداری از سيستم آبياری قطره ای 
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  درخت و درختچه كم نياز به آب 5000كاشت بيش از 

 1397شروع احداث تصفيه خانه فاضالب سردر شمالی 

  از ناوگان حمل و نقل دانشگاه و جايگزينی  ( 99تا  93دستگاه خودروی فرسوده ) از سال  69اسقاط تعداد 

 ی شركت واحد و خودروهای استيجاریهاآن با اتوبوس

 هامأموريت ی مالی مربوط بههاراه اندازی نرم افزار جديد اداره نقليه كه قدرت نظارت، كيفيت ثبت و ارائه گزارش  ،

 سوخت، تعميرات، انبار و بيمه را افزايش داده است .

  ی اتوبوس نقليه سنگين برای فراهم آوردن امكان اطالع رسانی در مورد هاسامانه و اپليكيشن سرويسراه اندازی

مختلف  یهابخشی  بهينه خطوط حركت و ايستگاهها ريزیبرنامهنقليه سنگين به كاركنان و دانشجويان و  یهاسرويس

 .شد یبندتياولو

  ( از ناوگان حمل و نقل دانشگاه و جايگزينی آن با  99تا  93دستگاه خودروی فرسوده ) از سال  69اسقاط تعداد

 ی شركت واحد و خودروهای استيجاریهااتوبوس

  اظ وضعيت موتوری و ايمن سازی شاسیدستگاه اتوبوس اداره نقليه از لح 4بازسازی 

  هزار مترمكعبی ذخيره آب برای فضای سبز 120احداث و بهره برداری از استخر 
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 پروژه برتر( 5) صرفا  ي عمرانيهاهژپرو

 دانشكده مكانیك 

 مختلف آموزشی گروههای برای دانشگاه پژوهشی و آموزشی ، علمی فضای گسترش لزوم و سنجی نياز اساس بر پروژه اين

شته سی ر شد مبنای بر و مكانيک مهند سعه و ر صيالت سطوح در تو  سال در آن مطالعاتی مراحل و گرفته صورت تكميلی تح

 .است گرديده آغاز آن اجرايی عمليات 1394 سال ابتدای از و انجام 1393

 

 سفتكاري و نما : اجراي اسكلت،لاو فاز -الف 

ضر حال در شرفت حا صد100 معادل پروژه كل فيزيكی پي سكلت عمليات و در شامل ، تنیب ا اجرای عمليات وال  سفتكاری 

 متر 15000 حدود بنای زير با پروژه اين. است رسيده پايان به سازی نماشيب بندی بام، و  خاک، تيغه چينی، گچ و پست طبقات،

 احداث گرديده است. طبقه 5 در مربع

  جزئیات فني پروژه

 بتنی و سقف دال بتنی اسكلت: /طبقه 5تعداد طبقات:  /عمتر مرب 14800زيربنای كل: 

 

 :عناصر فضايي مجموعه

 /ی اداریهامجموعه فضگگا /ی مطالعههاسگگالن /مجموعه آزمايشگگگاهی /ی آموزشگگیهاجموعه كالسم /سگگالن اجتماعات

 و... /ی خدماتی و تاسيساتیهاقسمت

 فاز دوم : نازک کاري -ب 

آماده  1401ه است و طبق برنامه اوليه در اواخر سال شروع گرديد 98عمليات نازک كاری و اجرای تاسيسات از اواخر سال 

 درصد می باشد.30پيشرفت فيزيكی تاكنون حدود  بهره برداری می گردد.
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  مجتمع خوابگاهي 

 مجتمع پروژه اقامتی فضاهای ايجاد به مبرم نياز و تكميلی تحصيالت حوزه در باالخص دانشگاه توسعه یهابرنامه به توجه با

متر  1100در زمينی به وسعت  1394 سال ابتدای از كارشناسی متعدد جلسات برگزاری و مطالعاتی مراحل انجام از پس خوابگاهی

صلی ساختمان گرديد.احداث آغاز طبقه پنج در مربع متر 5550 بر بالغ بنای زير مربع با سال  ا سال  96در  سازی آن در  و محوطه 

 شد. محترم دانشگاهيان به رسانی و خدمت برداری بهره وارد فاز 97به پايان رسيد و عمال از دهه فجر سال  97
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  پروژه: فني جزئیات

 بتن/ : اسكلت  /طبقه 5:طبقات تعداد /مربع متر 5550: كل زيربنای

 مجموعه فضايي عناصر

 تاسيساتی یهاقسمت /خدماتی یهاقسمت  /سوئيت و تخته سه و دو یهااتاق /خوری غذا سالن و رستوران /اقامتی واحد 65 دارای

   5بازسازي خوابگاه 

 یهاكارشگگناسگگی و مطالعات از پس و اقامتی حوزه در باالخص دانشگگگاه مسگگتحدثات از اعظمی بخش فرسگگودگی به توجه با

سی تعميرات شده، انجام سا سازی و ا سران 5 خوابگاه كلی باز ستور در پ شگاه عمرانی یهافعاليت كار د  عمليات گرفت، قرار دان

 .رسيد اتمام به 1397 سال اواسط و تا آغاز 1395 سال اواخر از طبقه 4 در مربع متر 11500 بر بالغ بنای زير با روژهپ اين

 تحسگگين موجبات تاكنون و زبانزد خود نوبه به پروژه اين اجرای كيفيت و مصگگرفی متريال و مصگگالح عمرانی، عمليات حجم

 .است نموده فراهم را اند نموده بازديد پروژه اين از ،كه مختلف گروههای

 شده : انجام اقدامات

 كاذب یهاسقف و راهرو ديوارهای تخريب

 هاراهرو و هااتاق كف تخريب

 قديمی یهاپنجره تخليه و آوری جمع

 الكتريكی و مكانيكی تاسيسات آوری جمع

 ضايعات و ساختمانی یهانخاله نمودن خارج

 ... و هاكمد ، درها یهاچهارچوب)

 راهروها چينی تيغه عمليات اجرای

 طبقات یهاتيغه خاک و گچ عمليات اجرای

 دربها فلزی چهارچوب ساخت

 هاپنجره قاب ساخت

 مجموعه: فضايي عناصر

 مطالعه یهاسالن

 اجتماعات سالن

 تلويزيون سالن و البی

 دانشجو نفر 450 حدود برای تخته چهار و سه، يک، یهااتاق

 حمام،آشپزخانه، بهداشتی، یهاسرويس ای، مشاوره و فرهنگی یهااتاق مجموعه ورزشی، سالن انه،نمازخ شامل خدماتی یهاقسمت

 .. و رخشورخانه
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   2احداث ساختمان مرکز نوآوري شماره 

مراكز نوآوری نقش مهمی در توسگگگعه دانش بنيادی و در نهايت ی دانش و حمايت از توليد ملی هادر جهت حفظ سگگگرمايه

ستلزم روت ايفا میث تبديل علم به ضاكنند. موفقيت اين مراكز م ستقبال هاوجود ف ست كه بتوان ار كارآفرينان جوان ا سبی ا ی منا

 در دستور كار قرار گرفت . 2احداث ساختمان مركز نوآوری شماره بر همين مبنا،  نمود

 مشخصات پروژه:

باب دفتر كار می 28آزمايشگاه و كارگاه در طبق همكف و باب  12متر مربع زيربنا در سه طبقه با اسكلت بتنی دارای  2220

 باشد.

  

  



گاه صنعتي اصفهان)   (1392-1399گزارش عملكرد هشت ساله دانش
 

 

63 

  احداث تصفیه خانه فاضالب و خط انتقال پساب تصفیه شده 

سال اخير و از طرفی وجود  صفهان و كم آبيهای چند  شک ا شگاه ، 290با توجه به اقليم خ سبز در دان ضای  هكتار جنگل و ف

 متر مكعب در روز در دستور كار قرار گرفت. 4500دفنی پلی اتيلن با ظرفيت احداث پكيج تصفيه خانه فاضالب از نوع 

به بهره برداری  1400شروع گرديد و انشااهلل در اوايل سال  1397متر مكعب در سال  1260عمليات احداث فاز اول با ظرفيت 

به  315متر با لوله پلی اتيلن 3700به طول خواهد رسيد. همچنين جهت استفاده از اين پساب توليد شده عمليات اجرای خط انتقال 

 شروع و همزمان با عمليات تصفيه خانه به اتمام خواهد رسيد. 1399انضمام ايستگاه پمپاژ مورد نياز در سال 
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 1392-1399مشخصات پنج پروژه عمراني دانشگاه » -30جدول 

محلّ  عنوان پروژه رديف

اجراي 

 هپروژ

سال 

 شروع
سال 

 اتمام
اعتبار 

 هزينه شده
)میلیون 

 ريال(

پیشرفت 

 فیزيكي
 )درصد(

 مشخصات فنّي

احداث دانشكده  1

 مكانيک

دانشگاه 

صنعتی 

 اصفهان

 94فاز اول

 98فازدوم

فاز 

 96اول

فازدوم 

1401 

 100فاز اول  150.000

 30فاز دوم 

 طبقه 5مترمربع در  14800

احداث مجتمع  2

 خوابگاهی

ه دانشگا

صنعتی 

 اصفهان

 طبقه 5متر مربع در 5550 100 90.000 1397 1394

باز سازی خوابگاه شماره  3

5 

دانشگاه 

صنعتی 

 اصفهان

 طبقه 4مترمربع در  11500 100 99.000 1397 1395

احداث مركز نوآوری  4

 2شماره 

دانشگاه 

صنعتی 

 اصفهان

 طبقه 3متر مربع در  2220 70 25.000 1400 1396

تصفيه خانه احداث  5

فاضالب و خط انتقال 

 پساب

دانشگاه 

صنعتی 

 اصفهان

متر مكعب در 1260بظرفيت  94 47.000 1400 1397

 متر لوله گذاری3700و روز

 

  حوزه اداري ماليي هافعالیتاهم 

ها عمل نموده وزهترين حوزه پشتيبانی دانشگاه است كه بايد به عنوان پشتيبان ديگر ححوزه اداری مالی دانشگاه در واقع اصلی

ای صورت گرفته در اين حوزه ترين اقدامات جديد و توسعهو در واقع بستر و زمينه كار آنها را فراهم نمايد. در اين گزارش مهم

 بيان خواهد شد:

 دانشگاه  هیأت علمينامه استخدامي اعضاي غیراجراي آئین 

)رسمی، پيمانی و قراردادی( و يكسان شدن احكام كليه  سازی احكام حقوق و مزايا برای كليه پرسنلبه منظور همسان

 1392دانشگاه در اسفندماه  هيأت علمینامه استخدامی اعضای غير قراردادها )كارمعين، مشخص، انجام كار، قانون كار(، آيين

دانشگاه بوجود  ای را در خصوص وضعيت كاركنانامنا رسيده و اجرا گرديد كه تغييرات مثبت قابل مالحظه هيأتبه تصويب 

 آورده و رضايت نسبی آنان را به همرا داشت. به دنبال اجرای آيين نامه موارد زير نيز پيگيری و به انجام رسيد:

 بررسی و اجرای ارتقاء رتبه كاركنان رسمی، پيمانی و تسری آن به كاركنان قراردادی -
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 العاده افراد مشمولدهی فوقكاری و سامانالعاده نوبتتدوين دستورالعمل نحوه تخصيص فوق -

 العاده سختی كار مشاغلساماندهی و برقراری فوق -

 نفر از كاركنان 62های تشويقی به كاركنان و اجرای آن درخصوص فعال شدن ظرفيت اعطای پايه -

  جايي نیروکارگیري و جابهجذب، به فرآيندهاساماندهي 

 فرآيندهادام قبلی دانشگاه وجود داشت، دستورالعمل و چارت با توجه به مشكالت زيادی كه در روند جذب و استخ

جايی با حضور رياست دانشگاه، رئيسه دانشگاه و تشكيل كميته جذب و جابه هيأتجذب نيرو تدوين گرديده و با تصويب 

ق و برگزاری مصاحبه معاون اداری و مالی دانشگاه و مدير امور اداری، جذب كليه نيروها از طريق انتشار فراخوان، بررسی سواب

اند كه همگی نفر جذب دانشگاه شده 76پذيرد. بر اساس اين روند، تاكنون حسب مورد )فلوچارت نمودار يک( صورت می

باشند. الزم به ذكر است كه عليرغم جذب اين تعداد، كل تعداد كاركنان دانشگاه )رسمی، از كيفيت بسيار بااليی برخوردار می

 كاهش يافته است. 1396نفر در سال  756به  1392نفر در سال  805به دليل بازنشستگی و ...، از پيمانی و قراردادی( 

 وضعیت استخدامي تعدادي از کارکنان تبديل 

 باشد:تبديل وضعيت استخدامی در سه سطح قابل بررسی است كه آمار آن به صورت خالصه به شرح زير می

 شركتی به قراردادی:  -

نفر از كاركنان شركتی در  4امناء در خصوص تبديل وضعيت نيروهای شركتی به قراردادی،  أتهيدر اجرای مصوبه 

 نفر از پرسنل انتظامات( به قراردادی تبديل وضعيت شدند. 23) 1394نفر در سال  27و  1392سال 

 قراردادی به پيمانی: -

 خدام ادوارینفر با استفاده از ظرفيت دارندگان كارنامه آزمون است 33تبديل وضعيت 

 پيمانی به رسمی: -

 نفر پيمانی به رسمی 23تبديل وضعيت تعداد 

 هاي معوقه کارکنان ساماندهي و رسیدگي به بیمه 

كارگيری افرادی خارج از ضوابط و مقررات استخدامی و بدون های ابتدايی دانشگاه بهيكی از معضالت دانشگاه در سال

ای شرايط بازنشستگی امور اين افراد با اولويت افرادی كه با احتساب سوابق غير بيمهپرداخت حق بيمه بوده است. رسيدگی به 

نفر از اين همكاران  22های قبلی حدود بيمه 1396تا  1392های كنند در دستور كار قرار گرفت و طبق آن از سالپيدا می

 برای اين افراد مهيا شود. ساماندهی و به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شد تا شرايط بازنشستگی اين

  سايت امور اداري اندازيراهايجاد و 
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 حسابداري تعهدي اجراي 

 1394باشد كه اجرای آن قبل از سال يكی از مهمترين دستاوردهای اخير امور مالی دانشگاه اجرای حسابداری تعهدی می

وابط حسابداری تعهدی گرديد. در همين راستا منجر به ارائه گزارش حسابرسی دانشگاه طبق اصول و ض 1394شروع و در سال 

 موارد زير نيز انجام گرفت:

 گذاری و ثبت حسابداری اموال منقول وغيرمنقول دانشگاهشناسايی، قيمت -

 1394ثبت معامالت دانشگاه )خريدها و قراردادها( در سيستم معامالت از سال  -

 یست سال تمع ويالهاي چادگان دانشگاه بعد از بجاصولي م هسازيب 

با توجه به مشكالت بسيار زيادی كه ويالهای مذكور از نظر تأسيساتی و فرسودگی پيدا كرده بودند، اين ويالها به صورت 

 مناسب بهسازی شدند.

 ،در مشهد مقدس اندازي مجتمع آموزشي فرهنگي طاهاتجهیز و راه خريد 

 
 

واحد مسكونی دو  22( ، مجتمع فرهنگی آموزشی طاها با ثامن الحجج )ع در سايه توجهات حضرتبا ياری ايزد منان و 

و در شهر مقدس مشهد، به  1394سيساتی در شش طبقه و دو بخش مجزا، در زمستان أای و تو سه خوابه و بهترين امكانات ابنيه

اين مجتمع از فت توان گت میأجربه  اندازی گرديد.صورت تهاتر با زمين دانشگاه در نكا )با دانشگاه فردوسی مشهد( راه

برداری به بهره 1395بوده كه عيد سال های كشور در شهر مقدس مشهد اقامتی فرهنگی آموزشی دانشگاههای بهترين مجتمع

 رسيده است.

  و طرح نشان کارت بازار روز استان ژانسآمرکز، فروشگاه و  37نامه تخفیفي، تقسیطي با بیش از نعقاد تفاهما 

  ترده و متعدد در خصوص کاهش مصرف انرژي در دانشگاه شامل:هاي گسانجام فعالیت 

 های تعيين شده از طريق شركت آبفا استان پيگيری دريافت شيرآالت كم مصرق چشمی)الكترونيكی( و نصب آن در مكان -

ايی كه از ههای استيجاری و محلجويی در مصرق انرژی در محلسازی و صرفهگذاری )برق، آب، گاز( جهت بهينهكنتور -

 باشدپذير میلحاظ فنی امكان

  %10كاهش مصرق گاز دانشگاه به ميزان  -
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  %25كاهش مصرق آب دانشگاه به ميزان -

 ای و استخر ذخيره آباندازی سيستم آبياری قطرهكاهش مصرق آب زراعی با توجه به راه-

های سبز در دو سال متوالی شركت كرده شده تحت عنوان دانشگاههای برگزار های صورت گرفته، دانشگاه در نمايشگاهبر اساس فعاليت -

 و افتخارات متعددی را كسب كرده است.

 ها:ساير فعالیت 

  برداری بهينه از آب كانال جهت آبياری فضای سبزمترمكعبی برای بهره 120000طراحی و ساخت استخر ذخيره 

 مترمكعبی مربوطه  3000 ای و ساخت استخراندازی سيستم آبياری قطرهتكميل و راه 

 طراحی و اجرای منظرپردازی خشک و حذق تدريجی چمن به منظور كاهش مصرق آب زراعی 

 های جديد جهت افزايش كيفيت پساب مورد استفاده در آبياری جنگلنصب هواده 

  تكميلGIS فضای سبز 

 تهيه، تدوين و اجرای آئين نامه مقررات ترافيكی دانشگاه 

  ،های مختلفتجهيزات و خدمات اداره انتظامات به منظور افزايش امنيت و نظم دانشگاه در حوزهارتقاء سطح آموزش 

 های جديد و گرفتن تأييديه فرمت قرارداد از امور حقوقی به روزرسانی و بازبينی مستمر قراردادها بر اساس قوانين و بخشنامه

 دانشگاه

 مت، كيفيت، بهداشگگت، رفتار( جهت اسگگتفاده حداكثری از ظرفيت داران )ظاهر، قيسگگاماندهی و ارتقاء سگگطح خدمات غرفه

 داران و نظارت مؤثر بر آنهاموجود قراردادها با انتخاب غرفه

 ای برای ضايعاتآوری ضايعات دانشگاه و تعيين محل ويژهساماندهی انبار مركزی و نحوه جمع 

 ومتیتمركز خريدها بر استفاده از اجناس داخلی در راستای اقتصاد مقا 
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 نادر دوران شیوع ويروس کروانجام شده هاي عالیتف

 ، پژوهش و فناوريآموزش

نظر گرفتن تمهيدات الزم جهت برگزاری كالسها به صورت آنالين و در اختيار گذاشتن ويدئوهای ضبط شده در  -

 LMSكالسها از طريق سامانه 

 شكيل ستاد حمايت از دانشجويان در دانشگاهت -

-ETSAطراحی و توليد ماسک و  N95ی دستگاه الكتروريسی نانوالياق جهت توليد ماسک وليد و تجاری سازت -

M20 در دانشگاه صنعتی اصفهان 

يجاد كنسرسيوم پژوهشی مشترک با متخصصان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و دانشگاه اصفهان )اعضای كنسرسيوم ا -

 (ی برتر اصفهانهادانشگاه

 ناكرو صی تشخيهاطراحی و ساخت كيت -

 وی گان پرتابل ضدعفونی كننده اجسام-طراحی و ساخت دستگاه يو -

همكاريهای علمی بين المللی، دو پروژه تحقيقاتی با هدق بررسی عملكرد مراكز معتبر آموزشی  با شيوع كرونا مركز -

كه  هاارشدر جهان و همچنين نحوه برگزاری آزمون و شيوه ارزشيابی را تدوين و به وزارت علوم تقديم كرد اين گز

 و وزارت علوم مواجه شد. هادر وب سايت مركز موجود است با استقبال دانشگاه
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جمع  های صنعتی انجام شده است از كليه دانشكدههای پژوهشی مقابله با كرونا كه توسط اساتيد دانشگاههاپروژه -

 آوری و در سايت اطالع رسانی شد

ی اجرايی دانشگاه در مقابله با ويروس كرونا شامل توليد ماسک، های كاربردی و فعاليتهااخبار پژوهش -

 ی تشخيص ويروس كرونا و...اطالع رسانی شدهای ضدعفونی با پرتو فرابنفش، كيتهادستگاه

پژوهشی آنان انجام  و آموزشی امور پيگيری و خود كشور به خارجی دانشجويان بازگشت برای الزم تمهيدات -

 شد 

بودند تماس حاصل شد  كشور از خارج مطالعاتی یهافرصت در كه دكتری دانشجويان و علمی هيات اعضای با -

 و تسهيالتی در مقررات برای بازگشت آنان به ايران ايجاد شد.

ی انجام هامختلف با حضور اساتيد بين المللی از ديگر فعاليت ی آموزشی و تخصصیهاو دوره برگزاری وبينارهای علمی -

 انجام گرفته است. در دوران كرونا  هاعلمی بين المللی است كه با همراهی دانشكده مركز همكاريهایشده 

 دانشجويي

 :تشكیل ستاد حمايت از دانشجويان در بحران کرونا 

 ستميدر نظم و انسجام س یتغيير و دگرگونبر ، عالوه و همزمانی آن با بحران شيوع ويروس كرونا یرحضوريغ یهاشآموزاولين تجربه 

 یحذق تعامالت اجتماع ،یآموزش طياز مح یدور عالوه،هب شد. انيدر ميان دانشجو یو مالحظات ینگران جاديها، سبب ادانشگاه یشآموز

و ديگر عوامل، زمينه رشد  یكرونا، بحران اقتصاد وعياز ش یمشكالت بازار كار ناش یريگمتداول در دانشگاه و محصورشدن در خانه، اوج

 یدانشگاه يک ستاد تشكيل ،از اين رو .داد گسترشرا  انيدر دانشجو یو روان یجسم ،یخانوادگ ،یليتحص ،یاقتصاد ،یاجتماع یهابيآس

 .الزم انجام گرفت یهایگذارستاد، هدق یهاتيفعال شتريهر چه ب یمنظور ثمربخشنه تنها ضرورت و اهميت يافت بلكه به

  اهداف

 جويانبا دانشهمراهی  و همدلیآرامش، ايجاد گ 

 دانشجويان از راه دورموثر با  تعاملگ 

 پژوهشی دانشجويان وهای آموزشی فعاليت ت دراويی به ابهامگپاسخگ 

 مالیمسايل و ، روان سالمت جسم یهانهيزم حمايت حداكثری از دانشجويان درگ 

 موجودآسيب پذير و پيگيری و رفع مشكل با توجه به اقتضائات و امكانات شناسايی دانشجويان گ 

 منبع پاسخگوی موثق در موارد خاصيجاد يک اگ 

 اصلي فرآيند

 ی مختلف از طريق مكالمه مستقيم با ايشانهادستيابی به اطالعات موثق از دانشجويان در زمينه
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 تماس تلفنی با دانشجويان و دريافت اطالعات صحيح ضمن جويايی وضعيت جسمی، روحی و معيشتی

 ياندانشجووضعيت آموزشی، سالمتی، خانوادگی و اقتصادی  از ی جامعبانک اطالعات تهيه

 شده به نهادهای مرتبط و پيگيری موارد ضروریارجاع اطالعات حاصل

 منظور ثبت اطالعاتافزاری بهتشكيل تيم نرم

 ش برخطگزار مديريت اطالعات و ثبت ودر راستای افزار تحت وب طراحی نرم

 شدهلی استخراجبندی مسائل كدستهو پردازش اطالعات 

 اقدامات ستاد تشكيل تيم ارزيابی

 خالصه آماري 

 تماس انجام پذيرفته با كليه دانشجويان  8441تماس از مجموع  6715ی موفق: هاتعداد تماس 

  :نفر 15تعداد مشاورين مشاركت كننده در طرح 

  :نفر ساعت 642ميزان مشاوره ارايه شده در ستاد 

 حرانی روحی يا خانوادگی و بررسی وضعيت به صورت خاصشناسايی دانشجويان با وضعيت ب 

 شناسايی دانشجويان مبتال به كرونا و بستگان درجه يک آنان و بررسی وضعيت به طور اختصاصی  

 ميليون ريال به عنوان وام شرافتی دانشجويی 2050های نقدی به ميزان واريز كمک 

 به دانشجويان مناطق محرومميليون ريال  750های غير نقدی به ميزان ارسال كمک 

 های مجازی به صورت پستی، برای دانشجويان مناطق فاقد زيرساخت اينترنتیارسال مطالب آموزشی دوره 

 ارسال لپ تاپ، تبلت و موبايل به برخی از دانشجويان مناطق محروم از سوی خيرين ستاد 

 مرکز بهداشت و درماناقدامات 

 دانشگاه كرونا با مقابله و پيشگيری ستاد كميته تشكيل 

 بهداشت وزارت هایدستورالعمل نسخ آخرين با مطابق بهداشتی هایپروتكل ابالغ و تدوين 

 آنها اجرای بر نظارت و دانشگاه در مرتبط هایحوزه به ابالغ با استانی ستاد مصوبات اجرای 

 ليست چک مطابق 19 يدكوو نظر از كار محيط بهداشتی موارد رعايت ارزيابی و بهداشتی بازديدهای انجام 

 ضدعفونی و گندزدايی نحوه بر نظارت 

 محترم اعضای و كاركنان دانشجويان، از اعم دانشگاهيان سالمت وضعيت بررسی جهت وب تحت پرسشنامه طراحی 

 مبتال يا و مشكوک موارد وضعيت پايش و پيگيری و هيأت علمی

 مجازی، هایآموزش استفاده از با كرونا ويروس به مربوط ایحرفه دانش و اطالعات سطح ارتقاء جهت در آموزش 

 و ... اجتماعی هایشبكه

 كاركنان  غربالگری و معاينه تخصصی تيم اعزام و تشكيل 

 بهداشت مركز سالمت همياران كانون دانشجويی با مشاركت گرافيكی محتوای تهيه و ساخت 
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 شش منطقه یهادانشگاه درمان و بهداشت راكزم تجربيات گذاری اشتراک به و انديشی هم آنالين جلسات برگزاری 

 كشور

 دانشجويی مختلف مسائل پيگيری و مستمر ارتباط و دانشجويان حمايتی ستاد عضو 

 ها و واحدهای اداری، های مختلف دانشگاه شامل اتاقآموزش و نظارت بر نحوه گندزايی و ضدعفونی مستمر قسمت

 ها و ...ها و آزمايشگاهسراهای دانشجويی، سراهای متأهلين، دانشكده

 تست انجام تمهيد RT-PCR  وRapid-Test ويروس بيماری به مشكوک افراد برای مركز، پزشک تشخيص با 

 دانشگاه اساتيد و كاركنان دانشجويان، از اعم كرونا

 رماند و بهداشت مركز با رابط و رسانی اطالع و آموزش هدق با كاركنان دانشگاه سالمت همياران گروه تشكيل 

 دانشگاه

 وضعيت تدوين A-B-C-D كرونا بيماری شرايط در دانشگاه مديران برای 

 ارائه اطالعات و آمار به روز مبتاليان اعضای دانشگاه تشكيل گروه اطالع رسانی ويژه كرونا در دانشگاه صنعتی اصفهان 

 كرونا شيوع زمان در كاركنان و دانشجويان فرآيندها تدوين 

 شش منطقه یهادانشگاه درمان و بهداشت مراكز تجربيات گذاری اشتراک به و انديشی هم ينآنال جلسات برگزاری 

 كشور در زمان شيوع كرونا

 حضور بهداشتی،  یهاپروتكل مطابق كارشناسی و ارشد كارشناسی دكتری، سراسری كنكور یهاآزمون برگزاری

 های بهداشتینگی انجام رعايت دستورالعملهای آزمون و نظارت بر چگومراقبان سالمت مركز بهداشت در محل
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- 

 

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه در دوران شیوع کرونا

  تشكيل تيم حمايت روانشناختی مقابله با كرونا )تحرک( جهت ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی به دانشگاهيان

 بصورت آنالين، آفالين و مشاوره تلفنی(دانشگاه صنعتی اصفهان )مشاوره غير حضوری در فضای مجازی 

  تشكيل گروهی با حضور اساتيد و متخصصين روانشناسی و مشاوره مركز، تحت عنوان اتاق فكر مقابله با تبعات

جهت هم فزايی، همكاری و برنامه ريزی در زمينه مقابله روانشناختی با تبعات شيوع ويروس  19روانشناختی كوويد 

 وزارت عتف( 19/12/98و مورخه/3463401د نامه دستورالعمل شمارهكرونا )جهت اجرای مفا
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 ی آموزشی، ترويجی و پيشگيرانه به صورت غيرحضوریهاراه اندازی واحد خدمات آنالين به منظور توسعه فعاليت 

 راه اندازی سامانه گويای خدمات مشاوره تلفنی بالفاصله پس از شروع قرنطينه كرونا 

 ری با رعايت پروتكلهای بهداشتی به استثناء مقاطع زمانی پيک كروناادامه مشاوره تخصصی حضو 

  ايجاد كارگروه و آموزش كارشناسان ويژه مشاوره سوگ و شروع برقراری تماس برای انجام مشاوره سوگ ويژه

 ی ارسالی وزارت هابازماندگان متوفيان ناشی از كرونا در جامعه دانشگاهی طبق پروتكل

 ی اجتماعی مركز مشاوره از دانشجويان با شرايط خاص )با اولويت مسائل بالينی و رفتارهای پيگيری واحد مددكار

 خودآسيب رسان، خانوادگی، تحصيلی و مالی( به صورت تماس تلفنی

 ی آموزش مجازی متعدد با هدق ارتقاء تاب آوری، سواد سالمت روان، مديريت اضطراب و ارتقاء هابرگزاری كارگاه

 انشناختی با قرنطينه و شرايط كرونا سازگاری رو سطح

  تهيه و توليد محتوای آموزشی اعم از ويدئو كليپ، موشن گرافيک، بروشور آموزشی و پوستر آموزشی به صورت

 مشترک با دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و نشر كشوری

 يک، پوستر آموزشی، گردآوری و بارگذاری بيش از دويست فايل آموزشی متناسب )ويدئو كليپ، موشن گراف

پادكست و متون آموزشی( ويژه بهداشت روانی در دوران شيوع كرونا از طريق مبادی اطالع رسانی مجازی مركز و 

 دانشگاه 

 ی كشوری دانشجويی با استفاده از ظرفيت هاو مسابقات و جشنواره ها، پويشهاشركت و فعاليت گسترده در كمپين

 روان كانون دانشجويی همياران سالمت 

 ارتقاء سطح پوشش دهی فعاليت واحد ارتقاء تحصيلی با هماهنگی معاونت محترم آموزشی 

  شركت در شكل گيری ستاد حمايت از دانشجويان در دوران كرونا و انجام طرح همدلی و احوالپرسی دانشجويان با

و ارجاع دانشجويان به بخشهای  تماس تلفنی موفق با دانشجويان و پيگيری 6715همكاری اركان مختلف دانشگاه شامل 

پيگيری  فرآيندهامختلف دانشگاه جهت رسيدگی به مشكالت آموزشی، روانشناختی و معيشتی و همچنين ايجاد 

 سيستماتيک موارد فوق

  ،اجرای طرح پايش سالمت روان ويژه دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه صنعتی اصفهان و مصاحبه تخصصی بالينی

 ی مختلف مركز جهت استفاده از خدمات مشاوره بالينی، تحصيلی، خانواده و مددكاریهابه بخش پيگيری و ارجاع


