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مقدمه
در دههى "پیشرفت و عدالت" بدون تردید علم و تحقیق به عنوان پایههای اصلی پیشرفت کشور محسوب میشود
و در این بین ،دانشگاهها از نقش اساسی و کلیدی برخوردار هستند .پیشرفتهای اخیر کشور در زمینههای مختلف
علمی ،این امید را تقویت نموده است تا براساس سند نقشه جامع علمی کشور ،چرخه تولید دانش در کشور تکمیل
گردیده و بتوان در دهه چهارم از انقالب اسالمی ،شاهد حرکت سریع در زمینههاى علمى مختلف باشیم.
در طی سال های گذشته ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اصل قرار دادن تحقیق و پژوهشِ آمیخته با
دانشافزایی ،اخالق و معنویت ،توانسته است نقش ارزندهای در تحقق سیاستهای کالن علمی کشور ایفا نموده و
اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه با توجه ویژه به انجام تحقیقات تقاضا محور و معطوف به رفع مشکالت
موجود و نیازهای بخش صنعت ،این دانشگاه را به عنوان یکی از دانشگاههای صنعتی برتر کشور معرفی نمودهاند.
در این مجموعه ،چکیدهای از فعالیتهای پژوهشی شامل انتشار مقاالت علمی ،آزمایشگاههای پژوهشی و آموزشی،
قطبهای علمی ،مراکز ،گروهها و آزمایشگاههای پژوهشی ،اختراعات ،کتب و پایاننامههای تحصیالتتکمیلی که
در سال  9312توسط اساتید ،دانشجویان و محققین دانشگاه به انجام رسیده است ،گردآوری شده است .همچنین
آییننامههای مصوب دانشگاه در حوزه پژوهش ،جهت استفاده اعضای محترم هیأتعلمی ارایه گردیده است.
با توجه به راهاندازی سامانه اطالعات پژوهشی دانشگاه ،این گزارش از این سامانه استخراج شده است .لذا فرصت را
غنیمت دانسته و از کلیه اعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه که در تکمیل اطالعات و درج اطالعات فعالیتهای
مختلف پژوهشی خود در این سامانه ،همکاری و مساعدت نمودند ،کمال تشکر و امتنان را مینماید.
در خاتمه تالش و همکاری مدیران محترم حوزه پژوهش ،معاونین محترم پژوهشی و کارشناسان امور پژوهشی
دانشکده و به ویژه همکاران محترم حوزه پژوهشی ستاد مرکزی دانشگاه را قدر دانسته و توفیق روز افزون همه این
عزیزان را خدوند متعال خواستاریم.
دکتر مهدی احسانیان

دکتر محمد طالعی

معاون پژوهشی و فناوری

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

پژوهش دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
در سال 9312
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فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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قطبهای علمی
ردیف

عنوان قطب

دانشکده

1

کنترل صنعتی

مهندسی برق

2

محاسبه و مشخصهیابی افزاره ها و زیرسیستمهای الکترومغناطیسی

مهندسی برق

3

رباتیک و کنترل

مهندسی مکانیک

4

فناوری اطالعات مکانی

مهندسی نقشه برداری

5

طراحی و شبیهسازی سامانههای فضایی

مهندسی هوافضا

پژوهشکدهها ،گروهها و مراکز پژوهشی
ردیف

عنوان پژوهشکده

دانشکده

1

فناوری اطالعات

مهندسی برق

2

پپتید

شیمی

3

سنجش از دور

مهندسی نقشه برداری

4

مهندسی سامانههای نیرو و پیشرانش

مهندسی هوافضا

5

طراحی سامانههای فضایی

مهندسی هوافضا

ردیف

عنوان گروه پژوهشی

دانشکده

1

گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها

مهندسی برق

2

گروه پژوهشی سیستمهای پیچیده

شیمی

ردیف

عنوان مرکز پژوهشی

دانشکده

1

علوم نانو

شیمی

2

محاسبات علمی در بهینهسازی و مهندسی سامانهها(اسکوپ)

ریاضی

3

زیرساختهای حمل و نقل کشور

مهندسی عمران

4

سیستمهای پیشرفته خودرو

مهندسی مکانیک
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آزمایشگاههای پژوهشی
عنوان آزمایشگاه

ردیف

دانشکده

1

خواص الکترونیکی مواد

مهندسی برق

2

قطعات نیمه هادی VLSI

مهندسی برق

3

ادوات نیمه رسانا

مهندسی برق

4

ادوات نوری و پرتوها

مهندسی برق

5

مهندسی سیستمها و مطالعات شناخت

مهندسی برق

6

مدارها و سیستمهای مجتمع

مهندسی برق

7

سیگنالها و سیستمهای الکترونیکی

مهندسی برق

8

مدارات و سیستمهای فرکانس باال

مهندسی برق

9

مدارهای میکروالکترونیک

مهندسی برق

11

سیستم های طیف گسترده

مهندسی برق

11

کنترل توان راکتیو و کیفیت توان  1و 2

مهندسی برق

12

الکترونیک قدرت

مهندسی برق

13

ماشین و محرکههای الکتریکی

مهندسی برق

14

سیستمهای قدرت و پیل سوختی و BPLC

مهندسی برق

15

مدیریت سیستمهای انرژی و توزیع

مهندسی برق

16

عایق ها و فشار قوی

مهندسی برق

17

ماشینهای مخصوص

مهندسی برق

18

تشخیص و شناسایی خطا

مهندسی برق

19

کنترل صنعتی

مهندسی برق

21

اتوماسیو ن پیشرفته

مهندسی برق

21

سیستمهای کنترل پیشرفته

مهندسی برق

22

رباتیک

مهندسی برق

23

مدلسازی وشناسایی سیستمها

مهندسی برق

24

سیستمهای هوشمند

مهندسی برق

25

شناسه و رمز و آزمایشگاه تشخیص ارزیابی امنیت سختافزاری ماژولهای رمز نگاری

مهندسی برق

26

پردازش سیگنالهای دیجیتال DSP

مهندسی برق
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ردیف

دانشکده

عنوان آزمایشگاه

27

سنجش کیفیت ترمینالهای بدون سیم

مهندسی برق

28

فناوریهای نوین راداری

مهندسی برق

29

مخابرات نوری

مهندسی برق

31

سیستمهای مخابراتی

مهندسی برق

31

مهندسی پزشکی

مهندسی برق

32

اندازهگیری بیومدیکال

مهندسی برق

33

طراحی کامپیوتری دارو

شیمی

34

تست شرایط محیطی

مهندسی کامپیوتر

35

پردازش هوشمند اطالعات

مهندسی کامپیوتر

36

سیستمهای چند رسانهای

مهندسی کامپیوتر

37

کاربرد روشهای عددی در مهندسی عمران

مهندسی عمران

38

پایلوت آب و فاضالب و میکرو بیولوژی آب و فاضالب

مهندسی عمران

39

دینامیک خاك و محیط متخلخل نفت و گاز

مهندسی عمران

41

اندرکنش باد و سازه

مهندسی عمران

41

فرآوری مواد

مهندسی و علم مواد

42

مهندسی سطح پیشرفته

مهندسی و علم مواد

43

ریختهگری پیشرفته

مهندسی و علم مواد

44

مواد غیر فلزی

مهندسی و علم مواد

45

طراحی و ساخت سامانههای بهینه آیروترمودینامیکی

مهندسی مکانیک

46

تولید هم زمان گرما و برق CHP

مهندسی مکانیک

47

ارتعاشات و خودرو

مهندسی مکانیک

48

سیستمهای اندازهگیری سیاالت  -میکرو کالری متری

مهندسی مکانیک

49

کامپوزیت

مهندسی مکانیک

51

مکانیک شکست

مهندسی مکانیک

51

مکانیک انفجار و شکل دهی نوین

مهندسی مکانیک

52

نانو تکنولوژی

مهندسی مکانیک

53

جریانهای محترق و چند فاز

مهندسی مکانیک
۱۸
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عنوان آزمایشگاه

ردیف

دانشکده

54

توربو ماشین

مهندسی مکانیک

55

سیستمهای طراحی و ساخت مجازی

مهندسی مکانیک

56

انتگراسیون انرژی و فرآیند

مهندسی مکانیک

57

اندازه گیری و کنترل

مهندسی مکانیک

58

خواص مکانیک مواد

مهندسی مکانیک

59

نانو پیل سوختی

مهندسی مکانیک

61

ماشینکاریهای مخصوص

مهندسی مکانیک

61

تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیک

62

روباتیک

مهندسی مکانیک

63

عملگرها

مهندسی مکانیک

64

واقعیت مجازی

مهندسی مکانیک

65

تست غیر مخرب

مهندسی مکانیک

66

ماشین آالت صنعتی  -تماص -ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

67

بهینهسازی تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیک

68

طبقهبندی تصاویر ماهواره ای

مهندسی نقشهبرداری

69

پردازش موازی

مهندسی هوافضا

71

فضایی  -ماهواره

مهندسی هوافضا

71

احتراق و پیشرانش

مهندسی هوافضا

72

هدایت ،کنترل و سیستمهای دینامیکی

مهندسی هوافضا
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سایر آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی
ردیف

دانشکده

عنوان آزمایشگاه

1

الیه نازك

مهندسی برق

2

ابر رسانایی

مهندسی برق

3

مرکز محاسبات میکرو نانو الکترونیک

مهندسی برق

4

رله و حفاظت

مهندسی برق

5

شیمی آلی

شیمی

6

شیمی معدنی

شیمی

7

شیمی تجزیه

شیمی

8

شیمی فیزیک

شیمی

9

شیمی عمومی

شیمی

11

اندازه گیری و کنترل دقیق

مهندسی صنایع

11

شبیه سازی

مهندسی صنایع

12

فناوری اطالعات

مهندسی صنایع

13

ارگونومی

مهندسی صنایع

14

بتن

مهندسی عمران

15

خاك و پی

مهندسی عمران

16

قیر و آسفالت

مهندسی عمران

17

هیدرولیک

مهندسی عمران

18

هیدرولوژی

مهندسی عمران

19

مقاومت مصالح

مهندسی عمران

21

سازه

مهندسی عمران

21

مدل های هیدرولیکی

مهندسی عمران

22

محیط زیست

مهندسی عمران

23

فیزیک جدید

فیزیک

24

حالت جامد

فیزیک

25

اپتیک

فیزیک

26

فیزیک پایه 3

فیزیک
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عنوان آزمایشگاه

ردیف

دانشکده

27

فیزیک پایه 2

فیزیک

28

فیزیک پایه 1

فیزیک

29

پایگاه داده

مهندسی کامپیوتر

31

سیستم عامل

مهندسی کامپیوتر

31

الکترونیک دیجیتال

مهندسی کامپیوتر

32

معماری کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

33

ریز پردازنده

مهندسی کامپیوتر

34

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

35

ریخته گری

مهندسی و علم مواد

36

عملیات حرارتی

مهندسی و علم مواد

37

خوردگی و پوشش دادن

مهندسی و علم مواد

38

شکل دادن

مهندسی و علم مواد

39

انجماد

مهندسی و علم مواد

41

کریستالوگرافی

مهندسی و علم مواد

41

روش های پیشرفته مطالعه مواد

مهندسی و علم مواد

42

متالوگرافی

مهندسی و علم مواد

43

ترمودینامیک

مهندسی مکانیک

44

سیاالت

مهندسی مکانیک

45

مقاومت مصالح

مهندسی مکانیک

46

علم مواد

مهندسی مکانیک

47

ارتعاشات دینامیک ماشین

مهندسی مکانیک

48

انتقال حرارت

مهندسی مکانیک

49

فتو گرامتری رقومی

مهندسی نقشهبرداری

51

فتوگرامتری کالسیک و تحلیلی

مهندسی نقشهبرداری

51

فتوگرامتری فضایی

مهندسی نقشهبرداری

52

فتوگرامتری برد کوتاه

مهندسی نقشهبرداری

53

مطالعات یخچال های طبیعی با استفاده از تصاویر سنجش از دور

مهندسی نقشهبرداری
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ردیف

دانشکده

عنوان آزمایشگاه

54

سنجش از دور راداری

مهندسی نقشهبرداری

55

پردازش تصاویر رقومی

مهندسی نقشهبرداری

56

سنجش از دور نوری

مهندسی نقشهبرداری

57

GIS & LIS

مهندسی نقشهبرداری

58

برنامهسازی پیشرفته و سیستمهای مدیریت پایگاه اطالعات

مهندسی نقشهبرداری

59

نقشهسازی رقومی

مهندسی نقشهبرداری

61

کالسیک و میکرو ژئودزی

مهندسی نقشهبرداری

61

فیزیکال ژئودزی و گرانیسنجی

مهندسی نقشهبرداری

62

سیستمهای تعیین موقعیت مکانی ()GIS

مهندسی نقشهبرداری

63

آیرودینامیک

مهندسی هوافضا

64

ابزار دقیق و اندازهگیری هواپیما

مهندسی هوافضا

65

موتور بدنه وسیستمهای هواپیما

مهندسی هوافضا

66

ورقکاری و جوشکاری هواپیما

مهندسی هوافضا

67

محاسبات سریع

مهندسی هوافضا

68

طراحی مهندسی سامانههای هوافضایی

مهندسی هوافضا
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه کنترل فرآیند

آزمایشگاه مکاترونیک

آزمایشگاه سیستم های قدرت  -سیموالتور

آزمایشگاه آنتن

آزمایشگاه مکاترونیک

آزمایشگاه سیگنال و سیستم
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه کیفیت

آزمایشگاه رباتیک

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

آزمایشگاه خواص الکترونیکی مواد

آزمایشگاه سیستمهای مجتمع
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکدههای مهندسی صنایع – مهندسی نقشه برداری

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته

آزماشیگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت

آزمایشگاه فتوگرامتری تحلیلی

آزمایشگاه طبقهبندی تصاویر هوایی و ماهوارهای

آزمایشگاه طبقهبندی تصاویر هوایی و ماهوارهای
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکدههای شیمی و فیزیک

آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی پپتید

آزمایشگاه الکتروشیمی

آزمایشگاه شیمی معدنی

آزمایشگاه لیتوگرافی

آزمایشگاه فیزیک جدید

۲۶

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 9312

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه قیر وآسفالت

آزمایشگاه قیر وآسفالت

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیاالت
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکدههای مهندسی مکانیک و مهندسی و علم مواد

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه سطح پیشرفته

آز تست غیر مخرب

آزمایشگاه خواص مکانیک مواد

آزمایشگاه شکل دهی مواد

آزمایشگاه علم مواد
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکدههای مهندسی مکانیک و مهندسی و علم مواد

آزمایشگاه عملگرها

آزمایشگاه فرآوری مواد

آزمایشگاه مکانیک شکست

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی

آزمایشگاه مواد و سازههای پیشرفته

آزمایشگاه واقعیت مجازی
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی هوافضا

آزمایشگاه ابزار دقیق و اندازهگیری هواپیما

آزمایشگاه تحقیقات فضایی

آزمایشگاه تونلباد

آزمایشگاه سختافزار در حلقه

کارگاه موتور و بدنه هواپیما

آزمایشگاه هدایت ،کنترل و سیستمهای دینامیکی

۳۰

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 9312

کتب منتشرشده در سال2931
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فهرست کتب منتشر شده انتشارات دانشگاه از آغاز تا کنون ( 1631الی آبانماه )1616
ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

1

طرح و تأسیس مراکز تلفن

دکتر لیاقتی

برق و کامپیوتر

36

2

سیستمهای خطی در کنترل و مخابرات

شاهرخ سماوی

برق و کامپیوتر

36

6

Micro Electronic

میلمن

برق و کامپیوتر

 31و 36

4

پاور سیستم

استرنسن

برق و کامپیوتر

 33 ، 34 ، 32و63

5

معارف اسالمی 1

ستاد انقالب فرهنگی

علوم

 32 ، 32 ، 31و 34

3

حل مسایل فیزیک دانشگاهی جلد 1

مهندس هنربخش

علوم

34

6

پاور الکترونیک

لندر

برق و کامپیوتر

 36 ، 34و 64

6

Electronic Devices Cirevit

ناشلکی

برق و کامپیوتر

36

1

حل المسایل فیزیک دانشگاهی جلد 2

مهندس هنربخش

علوم

34

11

فتوگرامتری

مفید  ،مک لی

نقشهبرداری

 64 ، 34و 66

11

اصول نوین سردکنندهها (جلد اول)

مکانیک

 66 ، 64 ، 34و 61

12

اصول نوین سردکنندهها (جلد دوم)

مکانیک

 66 ، 34و 62

16

اصول نوین سردکنندهها (جلد سوم)

مکانیک

 34و 66

14

اصول نوین سردکنندهها (جلدچهارم)

مکانیک

 34و 66

15

فیزیک دانشگاهی (دیود) جلد 1

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

33

13

ژئودزی

وینچک

نقشه برداری

 64 ، 31و 63

16

فیزیک دانشگاهی (ترانزیستور) جلد 2

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

 33و 66

16

تئوری مقدماتی سازهها

مجید بدیعی

عمران

 35و چاپ چهاردهم 11

11

ریاضیات پیشرفته

پاپیلوس

مکانیک

35

21

سیبستمهای مخابراتی

کارلسون

برق و کامپیوتر

33

21

آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

 62 ، 36 ، 36 ، 33و 65

پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

22

Reading1

مهندس سجادیان

علوم

66

26

سازههای دریایی (طرح و محاسبه)

مهندس صادق کبیری

عمران

36

24

آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

36

25

پاور سیستم آنالیز دیزین

گالور

برق و کامپیوتر

 61و61

23

مکانیک سیاالت

دکتر حامدی

مکانیک

 61،66و 65

26

روش سیستمی در تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

61

26

مایکرویو

کالین

برق و کامپیوتر

62

دکتر هاشمی پرست

علوم

66

دکتر هاشمی پرست

علوم

64

61

ماشین های الکتریکی

چاپمن

برق و کامپیوتر

64

62

سیستم های دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

64

66

نظری بر تقسیم بندی فلسفه ها

استاد عالمه جعفری

علوم

65

64

Working with Ideas

علوم

65

65

مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

65

63

مبانی فتوگرامتری

دکتر همراه

نقشه برداری

 62 ، 61 ، 65و 64

66

تحلیل سیستمهای کنترل چند متغیره

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

65

66

طراحی سیستمهای کنترلی به کمک کامپیوتر

مهندس پیمان هنرمندی

برق و کامپیوتر

65

61

نخستین درس در احتمال

دکتر هاشمی پرست

علوم

65

41

هیدرولوژی کاربردی در ایران

مهندس وزیری

عمران

63

41

مصالح مهندسی عمران

دکتر گنجیان

عمران

 64 ، 63و 63

42

هماهنگی عایق در سیستمهای فشار قوی

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

63

46

شیمی گروههای عاملی (جلد اول)

دکتر رستمی زاده

علوم

63

44

تفکر فازی

دکتر غفاری

مکانیک

64-66

45

خوشههای خاطرات

روابط عمومی

مرکزی

66

21
61

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
(جلد دوم)
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
(جلد سوم)

مهندس جهرودی
الحسینی
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ردیف

نام کتاب

43

جبر خطی

46

شیمی گروههای عاملی (جلد دوم)

دکتر رستمیزاده

46

کتاب زبان GRE

دکتر سجادیان

علوم

41

سیستمهای فازی و کنترل فازی

دکتر تشنهلب

برق و کامپیوتر

51

سیگنالها و سیستمها (جلد اول)

51

سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)

52

ویروسشناسی پزشکی

56

الکترومغناطیس

54

مجموعه مقاالت دانشکده برق

55

نویسنده (مترجم)
دکتر ذکائی
محسن طورانی

دکتر خاکیصدیق
دکتر محامدپور
دکتر خاکی صدیق
دکتر محامدپور

دانشکده

تاریخ چاپ

علوم

66

علوم

66
66

برق و کامپیوتر
برق و کامپیوتر

66

(روشهای تحلیل سیستمها)

66
برق و کامپیوتر

66

ارتباط با صنعت

مرکزی

66

دکتر برهانی

عمران

66

دکتر ابریشمیان

مقدمهای بر برنامهریزی ریاضی

11 ، 61 ، 66و12
66

دکتر زهرا موسویجاهد
دکتر گرانپایه

66، 65 ، 61 ، 66

دکتر روشنییان
53

مقدمهای بر طراحی موشک

دکتر کریمی

هوا فضا

66

دکتر میرشمس
56

اثر باد بر سازهها

دکتر یحیائی

عمران

66

56

فرهنگ و اندیشه ریاضی

انجمن ریاضی ایران

علوم

66

51

مبانی نظریه خمیری در خاک

دکتر صدرنژاد

عمران

61

31

آئرونومی

دکتر آقانجفی

مکانیک

61

31

مکانیک سیاالت

دکتر آقانجفی

مکانیک

61

32

تأسیسات ساختمان به کمک نرمافزار

مکانیک

61

36

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

عمران

61

دکتر موسوی نائینیان
مهندس سلطانی
دکتر صدرنژاد

۳۷
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نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

ردیف

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

 65،66 ، 61و11

35

فناوری و روشهای تولید

دکتر ظهور

مکانیک

61

33

درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه هادیها

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

61

36

هیدرولیک لولهها

دکتر حامدی

مکانیک

 61و 65

36

تفکر فازی (ویرایش جدید)

دکتر غفاری

مکانیک

31

مکانیک مهندسی (استاتیک)

دکتر خلیلی

مکانیک

61

61

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل صنعتی

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

61

61

مقدمهای بر مکانیک شکست

دکتر قاجار

مکانیک

61

62

Enrich Your Vocabulary

دکتر سجادیان

علوم

61

66

کاربرد روش اجزاء محدود در نظریه خمیری

دکتر صدرنژاد

عمران

61

64

هیدرولیک مجاری باز (جلد اول)

دکتر حامدی

مکانیک

62

65

هیدرولیک مجاری باز (جلد دوم)

دکتر حامدی

مکانیک

62

63

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دکتر شاهانی

مکانیک

12،62

66

سیستمهای دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

 66 ، 62و 61

66

کنترل توانهای غیراکتیو و هارمونیکها

دکتر توکلی بینا

برق و کامپیوتر

62

61

مقدمهای بر کنترل مدرن

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

62

61

طراحی سازه های بتنی

دکتر پاشا

عمران

66

61

ادوات نیمه هادی

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

66

62

Word Power

دکتر الحسینی

علوم

66

66

Word Reading Learning Through

34

نام کتاب
طراحی و بهرهبرداری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
(جلد اول و دوم)

66 ، 63 ، 64 ، 61
 61و 11

دکتر الحسینی
خوانساری

علوم

66

نوروزی زاده
64

نرمافزارهای کاربردی در دینامیک سیاالت محاسباتی

مهندس سلطانی

مکانیک

66

65

اصول علم و مهندسی مواد

دکتر شکوهفر

مکانیک

64

63

ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

64
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

66

جداول ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

64

66

برنامه نویسی  MATLABبرای مهندسین

دکتر سعدان زکائی

برق و کامپیوتر

 61 ، 66 ، 65 ،64و11

61

دینامیک ماشینها

دکتر موسویان

مکانیک

 64و 66

11

ابزار کنترل حسگرها و مبدلها

مهندس میالنی

برق و کامپیوتر

64

11

تاریخ مهندسی کنترل

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

64

12

منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن 21

دکتر تفرشی

برق و کامپیوتر

 64و 63

16

مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)

دکتر خلیلی

مکانیک

 66 ، 64و 11

14

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیائی

عمران

64

15

آمار و احتمال در مهندسی و علوم (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

 65و 66

دکتر هاشمی پرست

علوم

 65و 66

16

ترمودینامیک مهندسی ( جلد دوم )

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

65

16

نظریه بازیها و کاربرد آن

دکتر هاشمی پرست

علوم

65

11

اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدلهای هوایی

مهندس سلطانی

مکانیک

65

111

شکل دهی فلزات

دکتر ظهور

مکانیک

65

111

جریان سنج سیم داغ

دکتر اردکانی

هوا فضا

65

112

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره

دکتر مباشری

نقشه برداری

65

116

مبانی نیروگاههای آبی کوچک

دکتر شمس

مکانیک

65

114

پنجرهای به خلوت خدا

دکتر نوری

علوم

63

115

مقدمهای بر روش اجزاء محدود (ویرایش دوم)

دکتر صدرنژاد

عمران

12،11، 63

113

انتقال حرارت کاربردی

مکانیک

63

116

انرژی تابشی خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی

دکتر آقانجفی

مکانیک

63

116

انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان

دکتر آقانجفی

مکانیک

63

111

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

دکتر نوری

علوم

63

111

ماشینکاری پیشرفته

دکتر قریشی

مکانیک

63

111

مکانیک مواد (مقاومت مصالح) (جلد دوم)

دکتر خلیلی

مکانیک

 63و 11

13

جداول آمار و احتمال در مهندسی و علوم
(ویرایش جدید)

دکتر قاسمی
دکتر کشاورز
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

112

دینامیک ماشینها (ویرایش جدید)

دکتر موسویان

مکانیک

 63و 11

116

شبیهسازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک

دکتر جلیلی

علوم

63

114

سیستمهای کنترل فرآیند

دکتر فاتحی

برق و کامپیوتر

 63و 61

115

Reading & Understanding Ideas

دکتر نوروزی زاده

علوم

63

113

تحلیل ماشینهای الکتریکی بروش اجزاء محدود

دکتر عباسزاده

برق و کامپیوتر

66

116

ریاضیات مهندسی پیشرفته (ویرایش جدید)

دکتر شاهانی

مکانیک

 66و 11

116

فناوری و روشهای تولید (ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

 66م 12

111

شکلدهی فلزات(ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

66

121

مهندسی پل

دکتراسماعیلی

عمران

66

121

اکسرژی

مکانیک

66

122

تونل باد با سرعت پایین

دکتر اردکانی

هوا فضا

66

126

مکانیک شکست و خستگی

دکتر قاجار

مکانیک

 66و 11

124

فناوری نمونهسازی سریع در مهندسی مکانیک

مکانیک

66

مکانیک

66

عمران

 66و 11

علوم

66
66

125

دکتر عمیدپور
سجادی

دکتر زمانی
مهندس پرتوئی پور

 ERPبرنامه ریزی منابع بنگاه راهحل یکپارچه

دکتر مهرداد کازرونی

توسعه راهبردی

دکتر افشین کازرونی
دکتر قضاوی

123

طراحی و روشهای اجرای ستونهای سنگی

126

آنالیز فوریه

دکتر پروانه مسیحا

126

مدیریت پروژه سیستمهای اطالعاتی

دکتر محمدی

صنایع

121

اتوماسیون و فرآیندهای ساخت

دکتر ظهور

مکانیک

66

161

اصول مخابرات بیسیم و سیار

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

66

161

اصول طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو

دکتر شرعیات

مکانیک

66

162

آلیاژهای سبک و فوق مستحکم

دکتر شکوه فر

مکانیک

66

166

طراحی سازههای آبی برای سدها (دریچهها)

دکتر صدرنژاد

عمران

66

164

اصول علم و مهندسی مواد

دکتر شکوه فر

مکانیک

 66،11و 12

مهندس نظری

۴۰
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نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

ردیف

دکتر نوروزی زاده

علوم

66

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل فرآینـدهای صنعتی

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

 66و 11

تجـدید ساخـتار و اصول کلی قیمتگذاری برق در

مهندس مشهور

محیط رقابتی

دکتر تفرشی

برق و کامپیوتر

66

166

فیزیک و فن آوری الیههای نازک

دکتر افضل زاده

علوم

66

161

مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی

دکتر بشرحق

مکانیک

66

141

مقدمهای بر سازههای خاکی فوالدی

دکتر اسماعیلی

عمران

66

141

مدلهای آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک

دکتر شاملو

عمران

66

142

اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی

مهندس واعظی

هوا فضا

66

146

تحلیل سازههای خاکی و بتنی به روش نقاط محدود

دکتر صدرنژاد

عمران

66

دکتر مباشری

نقشه برداری

61

دکتر آقائی

صنایع

66

165
163
166

144

نام کتاب
Reading & Understanding Ideas
)(Volume Two

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهـواره
(ویرایش جدید)

145

شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع

143

مبانی موتورهای احتراق داخلی

دکتر شامخی
خطیب زاده

مکانیک

12،66

شمدانی
146

طراحی مکانیزمها و بازوان روباتیک

دکتر موسویان

مکانیک

 61و 12

146

تحلیل سازههای مکانیکی تحت خستگی چندمحوره

دکتر قاجار

مکانیک

61

141

تراوش در خاک اشباع و غیراشباع

دکتر قاسم زاده

عمران

61

151

مقدمهای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

 11 ، 61و 11

151

هوش استراتژیک

دکتر تارخ

صنایع

61

152

مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

61

156

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

دکتر صباغ یزدی

عمران

61

154

مقدمهای بر توان سیال (جلد اول)

مکانیک

61

155

بانکداری الکترونیکی

صنایع

61

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی
دکتر محمدی
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

153

امنیت در بانکداری اینترنتی

دکتر محمدی

صنایع

61

156

مقدمهای بر توان سیال (جلد دوم)

مکانیک

61

156

ماشینکاری تخلیه الکتریکی(اسپارک)

مکانیک

61

151

مقدمهای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی

مکانیک

61

131

مقدمهای بر کنترل مدرن (ویراش جدید)

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

11 ،61

دکتر جلیلی

علوم

11

132

نظریه بازیها و کاربرد آن (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

11

136

فرهنگ تشریحی فیزیک

دکتر افضل زاده

علوم

11

134

صنایع شبکهای و اطالعاتی

دکتر تارخ

صنایع

11

135

آنچه هر پژوهشگر در رشتههای فنی و مهندسی باید بداند

دکتر سوداگر

برق و کامپیوتر

11

133

مقدمهای بر روشهای بی شبکه

عمران

11

136

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیایی

عمران

11

136

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمونهای فرض

دکتر مشهدیحسینعلی

نقشه برداری

 11و 12

131

فرآیندهای ماشین کاری

دکتر قریشی

مکانیک

11

161

نظریه خمیری در خاک و الگوسازی

دکتر صدرنژاد

عمران

11

161

مبانی طراحی مجموعههای زبالهسوزی پسماندها

عمران

11

162

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

166

مبانی و تکنولوژی کنترل موتورهای القائی

164

Reading & Understanding Ideas

131

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی
دکتر قریشی
دکتر اشرفی زاده
سعدی

شبیه سازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک
(دینامیک مولکولی)

دکتر صباغ یزدی
مهندس قرشی

دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک
دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک

عمران

11

امیر قربان
دکتر مسعود بهبهانی
دکتر علیرضا فاتحی
دکتر نوروزی زاده

۴۲

برق و کامپیوتر

11

علوم

11
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

165

هوش رقابتی

دکتر تارخ

صنایع

11

163

تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره

دکتر علی خاکیصدیق

برق و کامپیوتر

 11،11و12

(ویرایش دوم)
166

اصول موضوع در فیزیک کوانتمی

166

اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

دکتر مجید واعظ زاده

علوم

11

دکتر حسین مهربان
دکتر عبداله آقائی

صنایع

11

مهندس الهام شادکام
161

داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرمافزار

سمیه علیزاده

صنایع

 11و 12

161

برنامهریزی و کنترل سیستمهای لجستیک

دکتر مصطفی ستاک

صنایع

11

162

هدایت و کنترل سامانههای فضایی

166

انتگراسیون هیدروژن در پاالیشگاههای نفت

علی میرشفیعی
دکتر حسین گودرزی

هوا فضا

11

پور دکترجالل نوری
دکترعلیرضا نوین زاده
دکتر مجید عمیدپور

مکانیک

11

دکتر محمدرضا جعفری

مهندس روزبه ساالری
164

ریاضیات عمومی 1

دکتر کمال عقیق

علوم

11

165

مدیریت استراتژیک سیستمهای اطالعاتی

دکتر شهریار محمدی

صنایع

11

163

مدیریت ارتباط با مشتری

دکتر محمد جعفر تارخ

صنایع

 11و 12

166

سازمان و فرآیندها

دکتر شهریار محمدی

صنایع

11

166

گرانش نیوتنی و نسبیت عام

دکتر مجید واعظزاده

علوم

11

دکتر حسین مهربان
161

مدیریت در مهندسی نقشهبرداری

دکتر جمور

نقشه برداری

11

111

نگرش جامع بر گاز طبیعی

دکتر جزایری

مکانیک

11و 12

111

تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی

دکتر عمیدپور

مکانیک

11

112

طراحی لرزه ای پستهای انتقال نیرو

دکتر کرمی محمدی

عمران

11

116

مبانی وب معنایی

دکتر آل شیخ

نقشه برداری

 11و 12

۴۳
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

114

مبانی روشهای انرژی و حساب تغییرات در تحلیل سازهای

دکتر سیدبهرام بهشتیاول

عمران

11

115

طراحی سردخانهها و سیستمهای تبرید

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

11

مجموعه ابزارهای شبیهسازی سیستمهای سرمازا
113

 CoolPackبه همراه جداول و دیاگرامهای کتاب طراحی
سردخانهها و سیستمهای تبرید

دکتر موسوی نائینیان
دکتر مصطفی مافی

مکانیک

11

116

ترجمه استاندارد طراحی لرزهای پستهای انتقال نیرو

دکتر رضا کرمیمحمدی

عمران

11

116

ماشین های ابزار

دکتر مجید قریشی

مکانیک

11

111

الکترومغناطیس پیشرفته

دکتر ابریشمیان

برق و کامپیوتر

12،11

211

بویلرهای صنعتی

مکانیک

11

211

اصول مخابرات بی سیم و سیار

برق و کامپیوتر

11

212

آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد

مکانیک

11

216

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

هوافضا

11

214

مبانی فتوگرامتری(ویرایش جدید)

نقشه برداری

11

215

برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربردERP

مکانیک

11

عمران

11

مکانیک

11

صنایع

11

برق و کامپیوتر

11

213

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود :تئوری و کاربرد
(جلد اول)

216

کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی

216

هوش تجاری

211

الکترومغناطیس پیشرفته

211

اصول کاربردی مهندسی ارزش

دکتر شاه نظری
مهندس رجبلو
ذکتر محامدپور
دکتر مهرداد آقائی
مهندس امین
دکتر جعفر روشنی یان
مهندس محسنی
دکتر مجید همراه
دکتر افشین کازرونی
دکتر مهرداد کازرونی
دکتر بهشتی اول
دکتر عمیدپور
مهندس مهدوی
دکتر محمدجعفر تارخ
مهندس مهاجری
دکتر محمدصادق ابریشمیان
دکتر سعیدرضا صباغیزدی

امین ولی پور
علی اصغر سلطانی

۴۴

عمران

11
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

211

برنامه نویسی شی گرا به زبان C++

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

11

212

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

دکتر جمال زمانی

مکانیک

11

216

اطالعات مکانی بافت آگاه و حسابگری هرجاگاه

دکترمحمدرضا ملک

نقشه برداری

11

214

کسب وکار در عصر اطالعات

صنایع

12

215

ترجمه استاندارد IEEE std 396

عمران

12

213

انرژی جایگزین

216

مبانی اندازهگیری در سیستمهای ابزار دقیق

دکتر شهریار محمدی
علیرضا مقدسی
دکتر رضا کرمیمحمدی

وحید اکرمی
دکتر محمدرضا صبور
کیان براری

عمران

12

رؤیا بزاززاده
دکتر حمیدرضا تقیراد

برق

12

216

احتمال نظریه اطالع و کدگذاری

دکتر هاشم پروانهمسیحا

ریاضی

12

211

آبراهههای با پوشش فوالدی در سدها

دکتر امیرالدین صدرنژاد

عمران

12

221

مدیریت کیفیت جامع

221

االستیسیته ،تئوری و کاربرد

222

فرآیندهای تولید(ریخته گری ،شکل دهی ،متالورژی)

226

شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد

سید علی سالمتی

دکتر عبداله آقائی
احسان انعامی

صنایع

12

حسین حاجبابایی
دکتر رحمت اله قاجار

مکانیک

12

دکتر مجید قریشی

مکانیک

12

دکتر حمید خرسند

مهندسی

نسیم کیایی

و علم مواد

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

12

225

فناوری و روشهای تولید

دکتر مهدی ظهور

مکانیک

12

223

تئوری محدودیتها

دکتر مصطفی ستاک

صنایع

12

226

تحلیل پیشرفته ارتعاشات

رضا کاظمی

مکانیک

12

226

انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی

مکانیک

12

224

حسام قورچیبیگی

برنامهنویسی شیءگرا به زبان  C++و مسایل حل شده و
مثالهای کاربردی

دکتر علی کشاورزولیان
علی قاسمیانمقدم

۴۵

12
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

221

کدهای کنترل و تصحیح خطا در سامانههای مخابراتی

دکتر محمود احمدیان

برق

12

261

روشهای عددی در الکترومغناطیس

261

پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از MATLAB

262

مکانیک انفجار و برخی کاربردهای آن

264

عاملهای رایانهای

دکتر رمضانعلی صادقزاده
مهندسمحمدرضاسهیلفر

برق

12

دکتر محمد قیامی
دکتر رمضانعلی صادقزاده

برق

12

مکانیک

12

نقشه برداری

12

265

ادوات نیمههادی

دکتر علیرضا صالحی

برق

12

263

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

دکتر علیرضا صالحی

برق

12

266

کنترل مقاوم ∞H

266

زبان و ادبیات فارسی

261

مقدمهای بر سیستمهای مدیریت موتور

241

مقدمه ای بر دیداری سازی اطالعات

محمدرضا سهیلی فر
دکتر جمال زمانی
مهندسسیدمسعود باقری
دکتر علیاصغر آلشیخ
دکتر سعید بهزادی

دکتر حمیدرضا تقی راد
محمد فتحی

برق

12

فرینا زمانیاسکویی
علیرضا پورشبانان

علوم

12

مکانیک

12

نقشه بردرای

12

241

مکانیک انفجار و مقدمهای بر سنسورهای فشار

دکتر جمال زمانی

مکانیک

12

242

تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل خطی

دکتر علی خاکی صدیق

برق

16

246

چگونه تحقیق علمی انجام دهیم(روش تحقیق)

دکتر علیرضا صالحی

برق

16

244

طراحی ،ساخت و پایش مراکز دفن پسماند(لندفیل(

سهراب فاضل
دکتر امیرحسین شامخی
عباس واشقانی فراهانی
دکتر محمد طالعی
سعید رشیدی

دکتر محمدرضا صبور
مرتضی شکری
بهادر محمدی

۴۶

عمران

16
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

245

اصول طراحی پی

دکتر سیدناصر مقدستفرشی

عمران

16

243

مدیریت ریسک مالی(جلد اول)

235

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین

233

طراحی شبکههای رادیویی

236

هوش تجاری رویکرد مدیریتی

مصطفی گرگانی
حمیدرضا قاسمی

صنایع

16

دکتر امیرعباس نجفی
دکتر حسین صیادی
مجتبی باباالهی
بابک حقیقی

مکانیک

16

امین احمدیجنیدی
دکتر رمضانعلی صادقزاده
محمدرضا سهیلیفر

برق

16

دکتر شهریار محمدی
هما زاهدپاشا

صنایع

16

مهسا نجفی
236

ماشینکاریهای سنتی و پیشرفته

دکتر مجید قریشی

مکانیک

16

231

تاریخ مهندسی کنترل(ویرایش جدید)

دکتر علی خاکیصدیق

برق

16

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت

دکتر حمید خرسند

مهندسی

خودروسازی

دکتر مرتضی امرونیحسینی

و علم مواد

261

نظریه کدگذاری و کدگشایی اطالعات

دکتر حجتاله حمیدی

صنایع

16

262

سیگنالها و سیستمها شامل  561مسئله حل شده

دکترمحمدصادق ابریشمیان

برق

16

266

مقدمهای بر کنترل مدرن (ویرایش سوم(

دکتر حمیدرضا تقی راد

برق

16

264

مکانیک مهندسی (استاتیک)

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

مکانیک

16

265

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

هوافضا

16

261

دکتر جعفر روشنییان
مهندس محسنی

۴۷

16
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مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همواره تالش کرده است با ارایه خدمات آموزشی ،ترویجی ،انجام اطالعرسانی و
فراهمسازی محل کار و تأمین شرایط اولیه الزم ،بستر مناسبی برای پرورش ایدههای نوین و تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی فراهم
سازد .هدف اصلی این مرکز ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت در جهت رونق اقتصادی مبتنی بر فناوری و دانش
است.
اهم فعالیت های مرکز رشد در سال 2931

 ورود  8شرکت جدید به مرکز رشد
 ارتقاء  3شرکت از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد
 به روز رسانی نرمافزار وندا (نرمافزار پذیرش و ارزیابی شرکتهای مرکز رشد)
 حضور در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه و نمایشگاه بینالمللی
 برگزاری  2سمینار آشنایی با قوانین شرکتهای دانش بنیان در دانشکدهها
 حضور در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی خوارزمی
 بازدید از مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
 آمادهسازی فضای استقرار در دانشکده مهندسی عمران

۴۸
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واحدهای فناور پذیرفتهشده در مرکز رشد در سال 2931
ردیف

نام شرکت /هسته

عنوان فعالیت

1

هنر مهندسی رسانا رحمانی

طراحی و ساخت کنترلرهای صنعتی

2

مهندسی تحقیقاتی رافع اصفهان

ساخت دستگاه سرند دوار کمپوست با قابلیت حذف شیشه و سنگ از محصول

3

تحلیلگر هدایت سامانه

طراحی و ساخت سامانه ناوبری سماوی برای تعیین موقعیت و وضعیت برای وسیله متحرک

4

ایده گستران نوین صنعت نصیر

بیمارستان هوشمند

5

پایشگران انرژی وطن

طراحی و ساخت یک میکرو سیستم تولید همزمان توان ،گرما و سرمای ) (CCHPخانگی

6

هسته مهندسی فناوران نصیر

طراحی و ساخت عملگر پالسمایی بر روی پرتابه مافوق صوت

7

پردازش فنی داده های برق

بسته نرمافزاری مطالعات بهرهبرداری در شبکههای توزیع

8

مهندسی توسعه ادوات پویا

مدلسازی و شناسایی عیب و خرابی در سیستمهای دینامیکی غیرخطی با استفاده از روش
باندگراف (توربوجت)

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در سال 2931
ردیف

نام شرکت

عنوان فعالیت

1

ماد صنعت نصیر

طراحی و ساخت نرم افزار هوشمند

2

فناوری ایرانیان پژوهش

تولید نانو ذرات و ساخت دستگاههای خاص آزمایشگاهی

3

توسعه ادوات پویا

4

هنر مهندسی رسانا رحمانی

طراحی و ساخت کنترلرهای صنعتی

5

ایمن آدیش

تخت هوشمند بیمارستانی ،بردهای الکترونیکی محافظ ولتاژ

6

تحلیلگر هدایت سامانه

طراحی و ساخت سامانه ناوبری سماوی برای تعیین موقعیت و وضعیت برای وسیله متحرک

7

ایده گستران نوین صنعت نصیر

بیمارستان هوشمند

8

پارسافن الکترونیک نصیر

ساخت و توزیع سیستمهای الکترونیکی

9

تعاونی فاوا گستر مبین

پروژههای حوزه فاوا مخابرات ماهوارهای و سیستمهای راداری

11

سامانه گستران اعتماد البرز

طراحی ابزارهای نوین جنگ الکترونیک

مدلسازی و شناسایی عیب و خرابی در سیستم های دینامیکی غیر خطی با استفاده از روش
باندگراف (توربوجت)

۴۹
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شرکت پارسافن الکترونیک نصیر
تاریخ استقرار در مرکز رشد31/21/21 :
موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت کنترلر چیلر

 ساخت و توزیع سیستمهای الکترونیکی
 ساخت و توزیع ترانزیستورهای سالیتانی و قطعات آن
 پژوهش و تحقیق در زمینه صنایع براساس نیازهای کشور
 عقد قرارداد با مؤسسات دولتی و غیردولتی و انجام خدمات
برای آنان در راستای اهداف شرکت
 همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش
و بررسی به منظور توسعه علمی و فنی و اقتصادی در امور
مرتبط با اهداف شرکت

 طراحی و ساخت سیستم کنترل دیسپنسر CNG

 انجام هرگونه عملیات و معامالت که برای مقاصد شرکت
ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صالح کشور باشد
 مشاوره طراحی و تولید تجهیزات ابزاردقیق ،واردات و
صادرات کاالهای مجاز بازرگانی.

محصوالت:
 فشارسنج و نمایشگر فشارسنج

 طراحی و ساخت سیستم قرائتگر دیجیتال کنتور دیسپنسر
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شرکت مهندسی توسعه ادوات پویا
تاریخ استقرار در مرکز رشد31/4/91 :
محصوالت:
موضوع فعالیت:
 نرم افزار طراحی سیستمی و شبیه سازی راکتهای کاوشی
 مدلسازی  ،شناسایی و شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی
 تراستر گاز سرد
والکترو مکانیکی و هوافضایی

 ،FDI مانیتورینگ ،تشخیص عیب و خرابی تجیزات و سیستمهای
دینامیکی
 ایجاد و توسعه کدهای مدلسازی دینامیکی سیستمی به صورت کاربر
دوست
 نگارش برنامههای تحت ویندوز PC ،Windows Application

 ، Interfaceآنتیویروس ،ویروسشناسی

 سیستم داده برداری سختافزار در حلقه

 طراحی مدارات آنالوگ  Fastو Low noise
 طراحی و ساخت پروژههای Analog Mixed ( Complex
)signal, Digital, Control, Programming & PC interface

 طراحی و ساخت کنترلرها (…)PLC, CNC, Custom Design,
,طراحی و ساخت  HMIبا  LCD TFTو تاچ اسکرین
 طراحی و تأمین بردهای کنترلی مخصوص با کنترلرهای مختلف:
)(ARM, Cortex, XMEGA, FPGA, ….
 طراحی و ساخت درایورهای( )Inverterموتورهای صنعتی(سرو ،سه

 طراحی و ساخت ثبتکننده سیستم خال

فاز ،استپ و ،)...آمپلی فایر توان باال کالس  Dو  Hبرای درایو موتور
 سازگاری محصوالت طراحیشده با شبکههای صنعتی TCP/IP,
UDP/IP, MODBUS,RS-485, CAN
 طراحی و ساخت مدارات Hi-Voltage

 انجام پروژههای مهندسی معکوس
 طراحی و ساخت انواع سیستمهای کنترل نیوماتیکی(فشار باال)،
هیدرولیکی ،الکتریکی
 طراحی و ساخت انواع تسترهای سیاالتی و نیوماتیکی فشار باال
 طراحی و ساخت تجهیزات هوافضایی شامل انواع  ،UAVپرنده بال
زن ،عملگرها و تراستر ،سختافزار در حلقه و شبیهساز پرواز و
میزهای دقیق ناوبری

۵۱
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شرکت تحلیلگر هدایت سامانه
تاریخ استقرار در مرکز رشد31/8/12 :
موضوع فعالیت:

 ساخت ،مدلسازی و راهاندازی انواع سامانههای ناوبری

محصوالت:

 نسخه آزمایشگاهی سامانه موقعیت یاب با استفاده

 طراحی سامانه موقعیتیاب با استفاده ستارگان
 سامانه موقعیتیاب جهانی با استفاده از روش رادیو نرمافزاری

ستارگان
 نسخهی آزمایشگاهی سامانه موقعیت یاب جهانی با استفاده

 طراحی الگویتم هدایت انواع پرندهها
 طراحی و ساخت اتوپایلوت

از روش رادیو نرمافزاری
 طراحی الگوریتم هدایت پرندههای زمین به هوا ،پرندههای

 اتوماسیون

بالستیک و پرندههای سطح به سطح

 طراحی شبیه ساز شش درجه آزادی اجسام پرنده
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شرکت ماد صنعت نصیر
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/2/22 :
موضوع فعالیت:

محصوالت:

 طراحی و اجرای دورههای آموزشی برای کارخانجات

 نرم افزار عیب یابی هوشمند خودرو:

پروژه طراحی نرمافزار هوشمند عیبیابی سیستمهای الکتریکی

خودروسازی
 ساخت انواع مدل آموزشی خودرو

خودرو را که این شرکت در حال انجام آن میباشد تولید فناوری

 مستندسازی وآمادهسازی بستههای آموزشی برای

جدید است که میتواند در زمینههای دیگر سیستمهای خودرو

شرکتهای خودروسازی

نیز عملی گشته و به عنوان یک فن جدید در جهت بهبود و تسریع
در انجام تعمیر و نگهداری خودرو که بخش عمدهای از
هزینههای استفاده از خودرو را تشکیل میدهد از لحاظ زمانی و
هزینهای کاهش دهد .هدف اصلی این نرم افزار ایجاد محیطی
است که عالوه بر آسانکردن کار با نقشههای مدارات الکتریکی
خودروها ،مشکل استانداردهای متفاوت نقشههای مدارات
الکتریکی را برطرف کند .برای این کار بررسیهای الزم بر روی
استانداردهای شرکتهای مختلف به عمل آمد و محیطی جامع
که در برگیرنده تمامی این استانداردها باشد ،توسط برنامهنویسان
مجرب ایجاد شد.
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شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/21/91 :
موضوع فعالیت:

محصوالت:

فعالیت های شرکت شامل دو بخش عمده میباشد .بخش اول دستگاههای تولیدشده در شرکت فاپن شامل انواع اولتراسونیک
شامل ساخت دستگاهها و تجهیزاتی است که به صورت سفارشی با توانهای مختلف ،تجهیزات کمک آموزشی برای دانشجویان،
و در غالب پروژه تعریف میگردد .بخش دوم شامل تجهیزات و دستگاههای مولد مغناطیس و دستگاهی مرتبط با محصوالت
دستگاههایی است که توسط شرکت ساخته شده و با ویژگیهای کشاورزی میباشد .انواع دستگاههای اولتراسونیک هموژنایزر
مشخص به فروش میرسـد .این دستگاهها عمدتاً نمونه داخلی با کاربردهای گوناگون ساخته شده است .اولتراسونیکهای
ندارند و فاپن تنهـا تولیدکننـده این دستگاهها در ایران میباشـد.

آزمایشگاهی با توان  411 ، 61 ، 31 ،3و  1211وات در اندازههای
مختلف به صورت نمونه تولید شدهاند .تجهیزات کمک آموزشی
با نوآوری متخصصین شرکت فاپن و با سادهترین روشهای
یادگیری برای دانشجویان فیزیک و مهندسی تهیه شده است.
دستگاه ( ESRتشدید اسپینی الکترون) برای درک مفهوم جذب
انرژی الکترومغناطیس توسط الکترونها و دستگاه آزمایش
اپتیکی عکس مجذور فاصله و الگوی تابش از جمله تولیدات
است .از دیگر محصوالت شرکت فاپن میتوان دستگاه همزن
یون مغناطیس را نام برد که در آن میدان مغناطیسی با شدت و
توزیع خاصی طراحی شده است که رشد گیاه را بدون نیاز به هیچ
گونه ماده مصرفی  21تا  31درصد افزایش میدهد .این محصول
با قطر لوله  1.5اینچ و  2اینچ ساخته شده است .محفظه
دستکش) (Glove Boxبا  2یا  3دستکش به عنوان محیطی با
اتمسفر کنترلشده برای مراکز تحقیقاتی و صنعتی کاربرد دارد.
این دستگاه در ابعاد  51*51*111تا  71*91*231سانتیمتر و
ضخامت  11تا  21میلیمتر از جنس پلکسی گالس به سفارش
متقاضی ساخته شده است.
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شرکت هنر مهندسی رسانا رحمانی
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/21/91 :
موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت کنترلکنندههای صنعتی و آزمایشگاهی،

 Power Supply

ساخت تجهیزات قرائت ابزار دقیق و دستگاههای ارسال داده

محصوالت:
 GSM Read Out

 Digital Network Interface

 Automation

 USB Analog IO
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شرکت ایده گستران نوین صنعت نصیر
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/22/9 :
موضوع فعالیت:

محصوالت:

 ارایه خدمات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان با سهاب (سامانه هوشمند اطالعات بیمارستانی)
تأکید بر توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین

با استفاده از این سامانه،که مبتنی برکاربرد فناوری RFID

 ارائه خدمات و ارائهی طرحها و راهکارهای فناورانه ،ارایه میباشد ،امکان ردیابی و مدیریت هوشمند کلیه اموال بیمارستان
سختافزار و نرمافزار و پشتیبانی از محصوالت شرکت و
در ساختمانها و بخشهای مختلف بیمارستان فراهم گردیده
خدمات پس از فروش
است.
 همکاری با سایر شرکتهای ارایهدهنده خدمات فنی و

مهندسی ،جهت افزایش رضایت مشتریان و تأمین کلیه قابلیتهای سامانه سهاب:
خدمات موردنیاز آنان به منظور ایجاد یک مجموعه یکپارچه  امکان هویت دار نمودن الکترونیکی کلیه تجهیزات
و منسجم برای مشتریان.

بیمارستانی
 امکان ذخیره سازی و مدیریت شناسنامه تجهیزات
 امکان ثبت نامحسوس و هوشمند ورود و خروج تجهیزات
بیمارستان از مدخلهای تعیین شده
 گزارشات مدیریتی متنوع از نحوه جابجایی تجهیزات در
سطح بیمارستان
 تشخیص نامحسوس خروج غیر مجاز تجهیزات از بیمارستان
و اعالم اخطار به حراست
 امکان مدیریت و شناسایی هوشمند مجموعه تجهیزات
مربوط به هر ست تجهیز
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شرکتهایی که در سال  92با مرکز رشد دانشگاه بودند:
شرکت ایمن آدیش
تاریخ استقرار در مرکز رشد31/22/2 :
موضوع فعالیت:
 تخت هوشمند بیمارستانی
 بردهای الکترونیکی محافظ ولتاژ

شرکت سامانه گستران اعتماد البرز
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/9/19 :
موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت سیستمهای پدافندی راداری  Ultra-Low-Altitudeبا دقت ردگیری باال با قابلیت باالی جنگ الکترونیک
 طراحی و ساخت Testerهای راداری

شرکت تعاونی فاوا گستر مبین
تاریخ استقرار در مرکز رشد32/22/9 :
موضوع فعالیت:
 انجام پروژههای تحقیقاتی حوزه فاوا مخابرات ماهوارهای و سیستمهای راداری
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آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی
P-RI-9312-02-V06
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آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)

P-RI-9312-02-V06

مقدمه:
آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی ( )Grantاعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی به منظور تعمیق ،گسترش و
هدفمندنمودن پژوهش و ترغیب اعضای هیأتعلمی به انجام امور پژوهشی تدوین گردیده است.
این آییننامه شامل کلیه دستورالعملها و مقررات مربوط به تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی دانشگاه است
و به شرح زیر ابالغ میگردد.

ماده  :9اهداف
 هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم جهت کردن آن با سایر اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 ترغیب و تشویق اعضای هیأتعلمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیتهای پژوهشی و فراهمنمودن شرایط مناسب برای تحقق
اهداف و برنامههای پژوهشی دانشگاه
 تقویت دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی مستقل جهت ایجاد هستههای تحقیقاتی
 افزایش میزان بهرهوری اعضای هیأتعلمی و استفاده بهینه از منابعمالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
 حرکت در راستای رفع مشکالت پژوهشی کشور
 ایجاد فضای مناسب جهت تعامل اعضای هیأتعلمی دانشگاه با صنایع و سازمانهای خارج از دانشگاه

ماده :2ضوابط و امتیازات
 -2-1با توجه به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأتعلمی طی یك سال ،بخشی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای انجام طرحها و
امورپژوهشی در اختیار آنها قرار میگیرد.
تبصره :مقدار اعتبار تخصیصیافته به اعتبار ویژه پژوهشی ،ساالنه توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و جهت تصویب نهایی به
هیأترییسه دانشگاه پیشنهاد میگردد.
 -2-2اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو هیأتعلمی با توجه به امتیاز کسبشده و حضور فیزیکی ایشان در دانشگاه(طبق آییننامه استخدامی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) براساس ماده 3این آییننامه تعیین میگردد.
تبصره :درصـدی از این اعتبار میبایست طبق ضوابط موجود صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی گردد.
 -2-3سقف مجموع امتیازات برای هر هیأتعلمی در هر سال برابر  222میباشد که مازاد آن برای سال بعد ذخیره میگردد.

ماده :3معیارهای تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی
اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی براساس شاخصهای ذیل و مجموع امتیازات کسبشده از این شاخصها صورت میگیرد.
نحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی اعضای هیأتعلمی به شرح ذیل میباشد.

 -3-9مقاالت چاپ /ارائه شده اعضای هیأت علمی
 -3-1-1به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت معتبر بینالمللی فهرست ISI

 5 مجله برتر هر گروه(مجالت برتر توسط شورای هر دانشکده انتخاب و اعالم میگردد).
۶۱
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 بقیه مجالت

 12امتیاز

 -3-1-2به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی پژوهشی دارای ایندکس بینالمللی و یا

ISC

خارج از

 8امتیاز

فهرست ISI

 -3-1-3به ازای هر مقاله چاپشده در سایر مجالت معتبر بینالمللی خارج از فهرست

ISI

و

ISC

 3امتیاز

(حداکثر امتیاز )12
 -3-1-4به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی پژوهشی داخلی

 8امتیاز

 -3-1-5به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی -ترویجی(حداکثر امتیاز )6

 2امتیاز

تبصره :به مقاالت چاپ شده در مجالت موجود در لیست مجالت نامعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیأت ممیزه دانشگاه
نامعتبر اعالم میشود امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-6به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای خارجی /داخلی(بینالمللی /ملی) (حداکثر امتیاز )12

 2امتیاز

تبصره :به ارایه بیش از سه مقاله در یك کنفرانس امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-7به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای داخلی /خارجی توسط عضو هیأتعلمی
 شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای دور

 22امتیاز

 شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای همسایه

 15امتیاز

تبصره :به شرکت در کنفرانسهای خارجی جهت ارایه مقاله تنها یك بار در سال امتیاز تعلق میگیرد.
 شرکت در کنفرانسهای داخلی خارج از شهر تهران

 4امتیاز

 شرکت در کنفرانسهای داخل شهرتهران

 2امتیاز

تبصره :حداکثر مجموع امتیاز شرکت در کنفرانسهای داخلی در سال  8میباشد.
تبصره :کلیه هزینههای مربوط به شرکت در کنفرانس اعم از ثبتنام ،ایاب و ذهاب و  ...به عهده عضو هیأتعلمی است.
تبصره :در مقاله مستخرج از پایاننامه یا رساله دانشجو ،اگر نام دانشجو(یا دانشجویان) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به
عنوان نویسنده قبل از نام استاد درج شده باشد ،امتیاز مربوط به همکار اول طبق جدول شماره ،1به استاد تعلق میگیرد و امتیاز سایر
نویسندگان به ترتیب محاسبه میشود.

 -3-2كتب چاپشده اعضای هیأتعلمی
 -3-2-1به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 32امتیاز

 -3-2-2به ازای تألیف هرکتاب چاپشده توسط سایر مراکز علمی و دانشگاهی معتبر

 15امتیاز

 -3-2-3به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات معتبر بینالمللی

 42امتیاز

 -3-2-4به ازای تألیف هر کتاب دانشگاهی چاپشده توسط انتشارات خصوصی

 5امتیاز

 -3-2-5به ازای ترجمه هر کتاب %52 ،امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
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تبصره :9به ازای تألیف یك فصل از کتاب %15 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
بیش از یک فصل :به ازای هر فصل حداکثر %12امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
تبصره :2به ازای ویرایش دوم كتاب %22 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
به ازای ویرایش سوم كتاب %12 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
 %52امتیاز
تبصره :3به ازای تألیف کتاب الکترونیکی:

کتب چاپی

تبصره :9به کتب و مقاالتی که فاقد عنوان ”دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی“ به عنوان محل اشتغال نگارنده در محل
شناسنامه کتاب /مقاله هستند ،امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره :2در محاسبه امتیاز کتب و مقاالتی که به طور مشترك نوشته میشوند ،در صورتی که سهم مشارکت هر نویسنده مشخص
باشد ،امتیاز براساس سهم مشارکت ضربدر ستون ( )3جدول شماره  1تسهیم میشود؛ در غیر اینصورت امتیاز نویسندگان براساس
جدول شماره  1خواهد بود.
جدول شماره  -9نحوه توزیع امتیاز هر یک از همکاران
تعداد همکاران

سهم هر یك از همکاران از امتیاز مربوطه
اول

1

%122

هر یك از بقیه همکاران

مجموع ضرایب
%122

2

%82

%52

%132

3

%75

%42

%155

4

%72

%35

%175

5

%62

%32

%182

≤6

%52

(<%28در مجموع )%142

%192

 -3-3قراردادهای پژوهشی منعقده با خارج دانشگاه اعضای هیأتعلمی
امتیاز قراردادهای منعقـده اعضای هیأتعلمی(مجریان طرح) با مراکز و سازمانهای خارج دانشـگاه به شرح ذیل محاسبه
میگردد(حداکثر امتیاز .)112
 -3-3-1قراردادهای تا دویست میلیون ریال باالسری پرداختشده به دانشگاه در طی یكسال به ازای هر ده میلیون

 3امتیاز

ریال
 -3-3-2قراردادهای از دویست میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال باالسری پرداخت شده به دانشگاه در طی
۶۳
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یكسال به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بند3-3-1
 -3-3-3قراردادهای مازاد بر چهارصد میلیون ریال مبلغ باالسری پرداخت شده به دانشگاه در طی یكسال به ازای

 1امتیاز

هر ده میلیون ریال مازاد بر بندهای  3-3-1و 3-3-2
 -3-3-4به ازای هر صد میلیون ریال تجهیزات خریداری شده برای دانشگاه

 4امتیاز

 -3-3-5به ازای ارسال هر پیشنهاد پروژه جامع از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه(حداکثر امتیاز ) 5

 1امتیاز

تبصره :9در صورت ارسال یك پیشنهاد پروژه به چند سازمان ،فقط به یکی از پیشنهادها امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :2امتیاز این بند صرفاً به پیشنهاد پروژههایی تعلق میگیرد که مشروح و کامل بوده و شامل کلیه قسمتهای مربوط به یك
پیشنهاد پروژه جامع باشد .مرجع ارزیابی این ماده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
تبصره :3امتیاز قراردادهای پژوهشی نظامی با ضریب  1/2محاسبه میشود.

 -3-4راهنمایی پایاننامهها
 -3-4-1به ازای راهنمایی پایاننامه هر دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی پس از

 4امتیاز

دفاع(حداکثر امتیاز )22
 -3-4-2به ازای راهنمایی رساله هر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 12امتیاز

تبصره 5 :امتیاز از  12امتیاز فوق پس از تصویب پیشنهاد پروژه و  5امتیاز باقیمانده پس از دفاع پایاننامه دکتری تعلق میگیرد.
تبصره :9حداقل  52درصد امتیاز به دست آمده از بند  3-4اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست با صالحدید استاد مربوطه
صرف شرکت دانشجویان ایشان در کنفرانسها و همایشهای تخصصی گردد .باقیمانده اعتبار این بند تا سقف  52درصد نیز باید
صرف خرید تجهیزات آزمایشگاه مرتبط با پروژه دانشجویان عضو هیأتعلمی گردد.
تبصره :2در صورتی که پایاننامه دارای بیش از یك استاد راهنما باشد ،امتیاز فوق به نسبت  %62استاد راهنمای اول و
 %42استاد راهنمای دوم در نظرگرفته شود.
تبصره :3به اساتید مشاور امتیازی تعلق نمیگیرد.

 -3-5ثبت اختراعات /تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی
 -3-5-1به ازای هر اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان
 -3-5-2به ازای هر اختراع تأیید سازمان ثبت اختراعات(حداکثر امتیاز )6
 -3-5-3به ازای هر اختراع بینالمللی معتبر

 12امتیاز
 2امتیاز
تا  25امتیاز

تبصره :اختراعات این بند باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
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 -3-5-4به ازای تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی با تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران (حداکثر

 1امتیاز

امتیاز )5

 -3-6عضویت در هیأت تحریریه ،مدیر مسئولی و سردبیری مجالت
 -3-6-1عضویت در هیأت تحریریه و مدیر مسئولی یا سردبیری مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم و

 2امتیاز

مجالت خارجی نمایهشده(حداکثر امتیاز )6
 -3-6-2سردبیری و مدیر مسئولی مجله علمی پژوهشی در دانشگاه(برای اولین شماره)

 12امتیاز

 -3-7شركت در نمایشگاهها
به ازای شرکت عضو هیأتعلمی در نمایشگاه های هفته پژوهش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دستاوردهای پژوهشی سالیانه
دانشگاه ،با توجه به نحوه شرکت(حضور در نمایشگاه /ارائه نرمافزاری ،سختافزاری کار پژوهشی ،پوستر و )...به پیشنهاد معاونت
پژوهشی دانشکده مربوطه و تأیید مدیر امورپژوهشی و ارتباط با صنعت و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ،به هر عضو هیأتعلمی
حداکثر 12امتیاز و به مجموع اعضای هیأتعلمی در هر سال  222امتیاز تعلق میگیرد.

 -3-8وب سایت
جهت تشویق به ارتقای کمی و کیفی صفحات وب سایت دانشگاه به ازای به روز بودن صفحات وبسایت شخصی

تا  2امتیاز

اعضای هیأتعلمی براساس شاخصهای وبومتری

 -3-1سرپرست آزمایشگاه پژوهشی/گروهپژوهشی(به شرط فعال بودن)
به ازای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی یا گروه پژوهشی به شرط فعال بودن

 2امتیاز

 -3-90مدیر قطبعلمی/رییس پژوهشکده /رییس مركز پژوهشی
به ازای مدیریت قطبعلمی ،ریاست پژوهشکده ،ریاست مرکز پژوهشی در دانشگاه به شرط فعال بودن

 -3-99مدیرعامل یا سهامدار شركت مركز رشد مستقر در دانشگاه
مدیرعاملی یا سهامداری شرکتهای مرکز رشد در دانشگاه با شرط فعال بودن

 4امتیاز
تا  2امتیاز

 -3-92مدیرعامل /رییس /عضو هیأتمدیره شركت دانشبنیان
مدیرعاملی ،ریاست یا عضوشرکتهای دانش بنیان در دانشگاه با شرط فعال بودن

تا  4امتیاز

 -3-93بازدیدهای صنعتی /پژوهشی /طرح استاد میهمان
برگزاری بازدیدها یا نشستهای صنعتی یا پژوهشی(حداکثر امتیاز )6

 2امتیاز

-3-94كسب نشانهای علمی -پژوهشی در جشنوارهها
 -3-94-9دریافت نشان در جشنوارههای ملی

 5امتیاز
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تبصره :امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 1.5امتیاز

 -3-94-2دریافت نشان در جشنوارههای بینالمللی

 12امتیاز

تبصره :امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 3امتیاز

 -3-95داوری /دبیری كنفرانسها ،همایشها و جشنوارهها و سخنرانی كلیدی در همایشها
 -3-95-9داوری حداقل  5مقاله در کنفرانسها /همایشها(حداکثر امتیاز )2
 -3-95-2داوری مجالت

 2امتیاز
 2.5امتیاز

 -3-95-3داوری و ویرایش کتب

 1امتیاز

 -3-95-4داوری طرح در جشنوارهها

 2.5امتیاز

تبصره :حداکثر امتیاز برای بند  3-95-9تا  5 ،3-95-4است.
 -3-15-5دبیری کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-15-6عضویت در تیم اجرایی کنفرانسها /همایشها

 1امتیاز

 -3-15-7سخنرانی کلیدی در کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-96پژوهشگر برتر
کسب عنوان پژوهشگر برتر(حداکثر امتیاز برای هر عضو هیأتعلمی 4و برای مجموع اعضای هیأتعلمی 122

 4امتیاز

است).
تبصره :این انتخاب در حوزههای قراردادها ،کتب ،مقاالت ،کاندیدای معرفیشده به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و...
با توجه به آییننامههای مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انجام میگیرد.
این آییننامه مشتمل بر  3ماده و 23تبصره در تاریخ  92/12/22در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 92/12/24
مورد تصویب هیأت رییسه دانشگاه قرار گرفت.
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شیوهنامه اجرایی آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی
P-RI-9312-03-V09
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شیوهنامه اجرایی آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی

P-RI-9312-03-V09

مقدمه:
در اجرای آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،امتیازدهی عملکرد
پژوهشی هر یک از اعضای هیأتعلمی براساس آییننامه مذکور(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  22/01/22و هیأت رییسه
دانشگاه مورخ  )22/00/22و با رعایت ضوابط ذیل انجام میگیرد:

 -9نحوه اجرا
 -0-0اعضای هیأتعلمی اطالعات مربوط به مقاله ،کتاب ،اختراع ،جوایز ،شرکت در کنفرانسها ،داوری ،عضویت در هیأت تحریریه
و ...را تا پایان اسفندماه هر سال در سامانه پژوهشی گلستان وارد نموده و مستندات مربوط را در سامانه ضمیمه مینمایند.
تبصره :9
اعضای هیأتعلمی جدیداالستخدام میتوانند دارای اعتبار ویژه باشند و عالوه بر امتیاز فعالیتهای پژوهشی تا سه سال پس از استخدام،
هر ساله  01امتیاز به امتیاز گرنت ایشان اضافه خواهد شد.
 -0-2مستندات مربوط به عملکرد پژوهشی اعضای هیأتعلمی هر دانشکده توسط کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده و سپس
کارشناسان معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی و پس از تأیید نهایی ،از طریق سامانه امتیازدهی میشود.
تبصره:2
موارد خاص در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و امتیازدهی میگردد.
 -0-3جهت تمدید طرحهایی که از اعتبار ویژه پژوهشی( )Grantاستفاده مینمایند ،درخواست مجری از طریق معاونت پژوهشی
دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شده و معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی و در صورت صالحدید نسبت به تمدید طرح اقدام
مینماید.
تبصره:3
اعضای هیأتعلمی تا زمان اتمام و تسویه حساب اعتبار ویژه سال گذشته خود نمیتوانند از اعتبار ویژه سال جدید استفاده نمایند.
 -0-2سقف کل امتیازات بندهای این آییننامه برابر  211میباشد .چنانچه عضو هیأتعلمی امتیازی بیش از سقف تعیین شده کسب
نماید ،مابقی امتیازات به سال آینده انتقال مییابد.

 -2امتیاز مقاالت
-2-0پس از ثبت اطالعات مقاله در سامانه پژوهشی توسط عضو هیأتعلمی و ارائه مستندات(تصویر صفحه اول مقاله بعد از چاپ که
مشخصات مجله /همایش در آن قید شده باشد یا گواهی پذیرش قطعی) ،اطالعات توسط کارشناسان معاونت پژوهشی دانشکده و
دانشگاه مورد بررسی و تأیید قرار میگیرد.
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 -3امتیاز کتب
پس از ثبت اطالعات کتب به چاپ رسیده در سامانه پژوهشی توسط عضو هیأتعلمی و ارائه مستندات(تصویر جلد کتاب و شناسنامه
کتاب) ،اطالعات توسط کارشناسان معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه مورد بررسی و تأیید قرار میگیرد .الزم به ذکر است ثبت،
بررسی و تأیید کتب منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توسط کارشناسان مرکز انتشارات دانشگاه
صورت میگیرد.

 -4نحوه محاسبه امتیاز کلیه فعالیتهای پژوهشی مشترک با همکاری تعدادی از اعضای هیأتعلمی،
دانشجویان و یا سایر پژوهشگران
جدول شماره  -0نحوه توزیع امتیاز هر یک از همکاران
تعداد
همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
هر یک از بقیه همکاران
اول

0

%011

مجموع ضرایب
%011

2

%01

%11

%031

3

%51

%21

%011

2

%51

%31

%051

1
≤6

%61
%11

%31

%001
%021

(<%20در مجموع )%021

 -5نحوه هزینهکرد اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی
اعضای هیأتعلمی میتوانند اعتبار ویژه خود را متناسب با زمینه های پژوهشی که در آن فعالیت دارند به شرح ذیل هزینه نمایند.
 -1-0هر عضو هیأتعلمی به شرط داشتن اعتبار ویژه میتواند نسبت به تعریف طرح پژوهشی اقدام نماید.
 -1-2از مجموع امتیازات عضو هیأتعلمی ،امتیاز مربوط به پایاننامهها کسر و در ردیف  2قرار میگیرد .مابقی امتیازات به شرح ذیل
هزینه میگردد.
 مبلغ اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی تا میزان  31/111/111ریال ،در ردیف حقالتحقیق (ردیف )0قرار میگیرد.
 %21 مازاد مبلغ  31/111/111ریال اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی تا سقف  01/111/111ریال میبایست صرف خرید
تجهیزات گردد(ردیف .)3
 61 درصد مازاد مبلغ  01/111/111ریال به عالوه  21/111/111ریال از مبلغ اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی ،میبایست
صرف خرید تجهیزات گردد(ردیف .)3
 -1-3حداقل  11درصد ردیف ( 2امتیاز حاصل از پایاننامهها) اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست صرف شرکت
دانشجویان ایشان در کنفرانسها و همایش های تخصصی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده هزینه گردد و باقیمانده اعتبار
 11درصد ردیف  2مربوط به کنفرانس های دانشجویی جهت خرید تجهیزات در اختیار دانشکده قرار میگیرد .الزم به ذکر است با
صالحدید استاد راهنما  011درصد این ردیف نیز میتواند جهت شرکت دانشجویان در کنفرانسها و همایشهای تخصصی هزینه
گردد .مابقی اعتبار این ردیف تا سقف  11درصد میتواند جهت تهیه تجهیزات مرتبط با پروژه دانشجویان عضو هیأتعلمی هزینه
گردد.
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آییننامه پشتیبانی و تقویت قطبهای علمی
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آییننامه پشتیبانی و تقویت قطبهاي علمی

P-RI-3131-20-V23

مقدمه:
این آییننامه به منظور ارتقاء و هدفمند نمودن فعالیتهای تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه ،گسترش و استفاده بهینه از اعتبارات
تخصیص یافته مربوط به قطب های علمی و ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعالیت بیشتر اعضای هیأتعلمی در ایجاد و بسط فعالیتهای
قطبهای علمی موجود و جدید در سطح دانشگاه ،با توجه به اهداف بنیادین آییننامه قطبهای علمی کشور مورخ بهمن ماه ،8811
مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،براساس نیازهای کشور و تقویت همكاریهای علمی تدوین شده است.

ماده  :3ساختار شوراي قطبهاي علمی
 -3-3در همین راستا به منظور برنامهریزی در جهت ارتقاء فرهنگ پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای منطبق با موضوع
فعالیت قطبهای علمی دانشگاه ،همچنین انتقال و تبادل اطالعات ،طرح و چارهجویی مسایل مشترک ،حفظ یكپارچگی تصمیمات و
هماهنگی آنها و تحقق اهداف این آییننامه "شورای قطبهای علمی دانشگاه" با ترکیب ذیل تشكیل میشود.
الف) رییس دانشگاه
ب) معاونت پژوهشی دانشگاه
ج) مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
د) مدیران قطبهای علمی دانشگاه
 -3-0جلسات شورای قطبهای علمی دانشگاه حداقل هر سه ماه یک بار تشكیل و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد.
البته حضور رییس یا نماینده وی برای رسمیت جلسات ضروری است.
تبصره  :3در صورت نیاز رییس دانشگاه میتواند از افراد دیگر نیز جهت شرکت در جلسه دعوت نمایند.
تبصره  :0جهت پیگیری امور قطبهای علمی دانشگاه حداقل یک کارشناس در حوزه معاونت پژوهشی مسئول مربوط به قطبهای
علمی دانشگاه تعیین میگردد.

ماده  :0اختیارات و وظایف شوراي قطبهاي علمی
اهم وظایف و اختیارات شورای قطبهای علمی دانشگاه که باالترین مرجع تصمیمگیری در امور مربوط به قطبهای علمی دانشگاه
میباشد ،به شرح ذیل است:
 - 2-8بررسی و تدوین استراتژی و راهبردهای کالن فعالیت قطبهای علمی دانشگاه
 -2-2تهیه و تنظیم دستورالعملهای الزم برای فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت گسترش پژوهش ،نوآوری ،تولید دانش و
فناوری در قطبهای علمی دانشگاه
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 - 2-8اظهار نظر و تصمیمگیری در مورد کلیه مسایل مربوط به قطبهای دانشگاه که از طرف هر یک از اعضای شورا پیشنهاد
میشود.
 -2-4بررسی پیشنهاد و بودجه سالیانه قطبهای علمی دانشگاه
-2-5بررسی و تصویب پیشنهادها و راهكارهای مناسب به منظور بهبود شرایط و رفع موانع فعالیت قطبهای علمی دانشگاه
-2-6بررسی و تصویب پیشنهادها و تدبیر راهكارهای مناسب جهت تشویق اعضای هیأتعلمی برای همكاری پژوهشی و انجام
تحقیقات در قطبهای علمی دانشگاه
 -2-7ایجاد زمینه هماهنگی و همكاری نزدیک میان قطبهای علمی دانشگاه با یكدیگر و سایر نهادهای پژوهشی دانشگاه
 -2-1تالش در تهیه ،تدوین و اصالح خط مشی و آییننامههای مورد نیاز به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت قطبهای علمی
دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی
 -2-9تدبیر راهکارهای الزم برای جلب و افزایش بودجه سالیانه تخصیصیافته از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز
حمایت سایر سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی
 -2-81سیاستگذاری کلی در مورد چگونگی هزینه نمودن منابع مالی حاصله
 -2-88نظارت بر حفظ وحدت رویه قطبهای علمی دانشگاه در خصوص مسایل اجرایی و مالی
 -2-82تدبیر راهکارهای الزم برای جلب مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی با همكاری بخشهای دولتی و خصوصی و نیز
تعیین نحوه و چگونگی همكاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج
 -2-88تهیه و تصویب طرح کلی قراردادهای مالی و تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه و آییننامههای اجرایی ذیربط
 -2-84بررسی و تصویب پیشنهادها و تدبیر راهكارهای مناسب برای ارایه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف در جهت
برآوردن نیازهای کشور
 -2-85بررسی و ارزیابی گزارش سالیانه قطبهای علمی دانشگاه به منظور تصویب بودجه حمایتی دانشگاه برای هر قطب
 -2-86تصویب نهایی طرحهای پژوهشی قطبهای علمی دانشگاه که از بودجه قطبهای علمی دانشگاه تأمین میشود ،پس از
ارجاع از سوی مدیر هر قطب
 -2-87بررسی و تصویب برگزاری همایشهای تخصصی در سطح ملی و بینالمللی در رابطه با موضوع فعالیت هر قطب
 -2-81بررسی و تدوین طرحهای تربیت محقق
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 -2-89بررسی و تصویب راهكارهای مناسب برای ایجاد انگیزههای مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی
به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و نیز ساماندهی مجالت و نشریات علمی در ارتباط با موضوع فعالیت قطبهای
علمی دانشگاه و ایجاد امكانات و تسهیالت الزم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

تبصره :1دعوت از افراد متخصص و اعضای قطبها در جلسات شورای قطب های علمی دانشگاه بنا به ضرورت و موضوع
مورد بحث ،بدون احتساب رأی ایشان بالمانع است.
ماده  : 1وظایف حوزه معاونت پژوهشی ،جهت پیگیري امور مربوط به قطب هاي علمی
 -8-8برگزاری جلسات شورای قطب های علمی دانشگاه
 -8-2همكاری در ارسال گزارشهای دریافتی از قطبهای علمی به دبیرخانه قطبهای علمی کشور در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری
 -8-8تبادل اطالعات و به روزرسانی قطب های علمی از آخرین مقررات و اخبار مرتبط با قطب های علمی دانشگاه ها و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری
 -8-4همكاری در جهت عقد قرارداد های پژوهشی برای قطب های علمی دانشگاه
 -8-5همكاری با قطب های علمی در انتشار نشریات علمی به زبان فارسی و انگلیسی و برگزاری همایش های مرتبط با قطب علمی
دانشگاه
 -8-6همكاری در جهت عقد تفاهم نامه ملی و بین المللی
 -8-7همكاری در تهیه و توزیع اوراق برای معرفی قطب ها به سازمان ها و ارگان های دولتی جهت ارائه کمک ها و حمایت های
علمی ،فنی ،مشاوره ای و ...

ماده  -4نحوه انعقاد پروژه تحقیقاتی برون دانشگاهی قطبهاي علمی
 -4-8کلیه پروژههای تحقیقاتی برون دانشگاهی قطبهای علمی یا اعضای قطبهای علمی دانشگاه ،تأییدشده در هسته قطب علمی،
در زمان انعقاد قرارداد ،معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه و مدیر قطبعلمی به عنوان نماینده قطبعلمی دانشگاه و
مؤسسه یا سازمان طرف قرارداد هم به عنوان کارفرما امضاء مینمایند.
 -4-2به منظور حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه ،درآمد باالسری کلیه قراردادهای منعقد شده در بند  4-8به
صورت یكسان بین معاونت پژوهشی دانشگاه و قطب علمی مربوطه دانشگاه تقسیم میگردد.

ماده  -5نحوه دریافت بودجه و هزینه کرد قطبهاي علمی دانشگاه
 -4-8کلیه هزینه های قطب علمی باید در زمینه تخصصی و فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی قطب علمی مربوطه باشند.
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 -4-2ریاست دانشكده مربوطه موظف است  ،مبالغ واریزی به حساب دانشكده که از محل اعتبارات قطب علمی است ،طبق ضوابط
دانشگاه و با نظر مدیر قطب علمی در راستای اهداف قطب علمی هزینه نماید و اسناد را که به امضای مدیر قطب علمی رسیده باشد،
برای معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال نماید.
این آیین نامه درپنج ماده ،سه تبصره تدوین و در تاریخ 8898/4/8در شورای قطب های علمی دانشگاه تأیید و در تاریخ8898/4/24
در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.
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آییننامه آزمایشگاههای پژوهشی
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 هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی
 استفاده بهینه از فضاهای آزمایشگاههای پژوهشی
 افزایش بهرهوری و توسعه آزمایشگاههای پژوهشی
 ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعالیت بیشتر اعضای هیأتعلمی در آزمایشگاههای پژوهشی
 توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت
 ایجاد وحدت رویه در تأسیس و اداره آزمایشگاههای پژوهشی و تمدید یا تغییر مدیریت آزمایشگاه درسطح دانشگاه

ماده  :3تعریف آزمایشگاهپژوهشی
-3آزمایشگاه پژوهشی به مکانی گفته میشودکه مجهز به وسایل آزمایشگاهی اعم از وسایل نرمافزاری و سختافزاری الزم برای انجام
تحقیقات پژوهشی در زمینههای علمی مرتبط باشد.

ماده  :2اهداف آزمایشگاه پژوهشی
 )3-2انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با شرایط روز و رفع موانع و مشکالت موجود کشور
 )2-2ساماندهی فضاهای آزمایشگاهی و استفاده بهینه از آنها
 )1-2توسعه ارتباط با صنعت
 )4-2ارائه خدمات پژوهشی -آزمایشگاهی و مشاوره علمی

ماده  :1شرایط متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی
 )3-1عضو هیأتعلمی متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی میبایست استخدام رسمی ،رسمیآزمایشی و پیمانی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی باشد.
 )2-1عضو هیأتعلمی میبایست ،حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را طبق آییننامه اعتبار ویژه(گرنت) مرتبط با موضوع
آزمایشگاه پژوهشی در سه سال قبل از تاریخ درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی کسب نموده باشد.
تبصره  :3برای آزمایشگاههایی که کامالً با حمایت مالی خارج از دانشگاه و حداقل هزینه تجهیزات سه میلیارد ریال تجهیز میشوند،
مجوز تأسیس صادر ولی از سایر بندهای این آییننامه مستثنی نیست.
 )1-1عضو هیأتعلمی متقاضی میبایست در راستای هدف تأسیس آزمایشگاه پژوهشی حداقل سه پایاننامه کارشناسیارشد با عناوین
پروژههای مرتبط با آزمایشگاه را داشته باشد.

ماده  :4نحوه درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی
به منظور تأسیس و راهاندازی آزمایشگاه پژوهشی الزم است مراحل ذیل طی شوند:
 )3-4تکمیل فرم پیوست مبنی بر درخواست ایجاد آزمایشگاه پژوهشی توسط عضو هیأتعلمی و ارایه به مدیر گروه مربوطه
 )2-4بررسی وتصویب درخواست آزمایشگاه در شورای گروه مربوطه
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 )1-4ارای ه طرح به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده
 )4-4ارایه طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 )5-4ارسال طرح تصویب شده به دانشکده ،برای اختصاص فضای مناسب
 )6-4درصورت اختصاص فضای مناسب و گزارش به معاونت پژوهشی ،صدور حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی به پیشنهاد معااون
پژوهشی دانشگاه ،توسط رییس دانشگاه به مدت سه سال به صورت موافقت اصولی و بعد از ارزیابی هرسه سال یکبار تمدید شود.

ماده  :5شرایط اختصاصی برای مشارکت در آزمایشگاه پژوهشی
 )3-5در صورتی که فضاای کافی برای تأ سیس آزمایشگاه پژوهشی در دانشکده مربوطاه وجاود نداشاته باشاد ،حاد اکثار یا

عضاو

هیأتعلمی جدید الستخدام میتواند با موافقت سرپرست آزمایشگاه ،گروه مربوطه و شورای دانشکده از آزمایشگاه پژوهشای تأسایس
شده به صورت مشترک استفاده نماید و به عنوان همکار آزمایشگاه پژوهشی محسوب گردد.
در این صورت ،معادل امتیاز تعیین شده برای سرپرست آزمایشگاه پژوهشی در آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت) ،به سرپرسات آزمایشاگاه
پژوهشی تعلق میگیرد.
 )2-5درصورتی که چند عضو هیأتعلمی قصد تأسیس آزمایشگاه پژوهشی مشترک را دارند ،میبایسات متوساط مجماوع امتیازهاای
گرنت آنها از میانگین امتیاز گرنت دانشکده کمتر نباشد ،با این شرط که فضای مناسب وجود داشته باشد.
 )1-5در صورتی که دانشکده جدیدالتأسیس باشد و فضای کافی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی در دانشکده مربوطاه وجاود داشاته
باشد ،ولی عضو هیأتعلمی امتیاز کافی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی را نداشته باشد ،مایتواناد باا توجاه باه نظار گاروه و شاورای
دانشکده ،برای تأسیس آزمایشگاه اقدام کند.

ماده  :6نحوه تمدید حکم سرپرست آزمایشگاه پژوهشی
 )3-6به منظور تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی الزم است سرپرست آزمایشگاه ،میبایست حداقل متوسط امتیاز اعتبار ویاژه
(گرنت) دانشکده را در سه سال گذشته داشته و فرم عملکرد آزمایشگاه پژوهشی پیوست را تکمیل و به مدیر گروه مربوطه ارایه نماید.
 )2-6بررسی و تصویب درخواست تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی در شورای گروه مربوطه
 )1-6ارائه تصویب و تمدید حکم سرپرستی به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده
 )4-6در صورت تصویب در شورای دانشکده ،ارسال مدارک از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشای و ارتبااط
با صنعت دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 )5-6در صورت موافقت در شورای پژوهشی دانشگاه ،صدور تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی به پیشنهاد معاونت پژوهشای
دانشگاه ،توسط رییس دانشگاه
تبصره  :2چنانچه عضو هیأتعلمی در خالل این سه سال به فرصت مطالعاتی عزیمت نماید دوره ارزیاابی از ساه ساال باه چهاار ساال
افزایش مییابد.
 )5-7در صورتی که سرپرست آزمایشگاه پژوهشی حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را بعد از سه سال احراز ننموده باشد ،به یکای
از روشهای ذیل حکم سرپرستی تمدید و یا مشروط میشود.
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 با تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به مدت ی

سال می تواند به صورت مشترک با پژوهشگری دیگر در آزمایشگاه فعالیت

پژوهشی داشته باشد و بعد از این مدت ،ارزیابی عملکرد پژوهشی برای تمدید حکم سرپرستی انجام میشود.
 معاونت پژوهشی میتواند تفاوت امتیاز را از مبلغ اعتبار ویزه (گرنت) سرپرست مذکور کسر و برای توسعه فضای آزمایشگاههای
پژوهشی دانشکده مربوطه ،ترجیحاً برای اساتید فاقد آزمایشگاه پژوهشی هزینه کند.
 در صورت عدم وجود متقاضی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی ،فضای آزمایشگاه براساا

نظار شاورای دانشاکده مربوطاه باه

آزمایشگاههای دیگر اختصاص مییابد.
 در صورتی که آزمایشگاه پژوهشی با توجه به تبصره  1تجهیز شده باشد ،حکم سرپرستی لغو و فضای آزمایشگاه باه اساتادی کاه
تقاضای تأسیس آزمایشگاه را نموده است و شرایط تأسیس را دارد ،اختصاص داده میشود و در این صورت جابهجایی تجهیزات
آزمایشگاه به عهده سرپرست آزمایشگاه با هماهنگی معاونت پژوهشی و ریاست دانشکده است.
 حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی تمدید نشده و در صورت وجود متقاضی جدید برای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی ،متقاضی
جدید می بایست روال موجود در ماده  3و 4را انجام داده و حکم جدید برای ایشان صادر می شود.
این آیین نامه در شش ماده ،دو تبصره تدوین و در تااریخ  1331/11/44در شاورای پژوهشای دانشاگاه تائیاد و در تااریخ 1333/41/13
در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.
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آییننامه انتشارات(چاپ و نشر)
مقدمه

این آییننامه به منظور برنامهریزی و هماهنگی امور چاپ و نشر دانشگاه ،تعیین خط مشی ،نحوه پذیرش ،چاپ و نشر کتاب ،انعقاد
قرارداد و تعیین حقوق صاحب اثر تنظیم گردیده است.
انتشارات دانشگاه در زمینه چاپ و نشر هر نوع اثر علمی و تحقیقی اعم از تألیف ،ترجمه ،نشرکتب مختلف(درسی ،کمک درسی،
مرجع) و نشر کتابهای جدید در زمینههای مختلف علمی با رعایت مفاد این آیین نامه فعالیت دارد .این آثار میتواند از طرف اعضای
هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و یا از از سوی محققین دانشگاهها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی
دیگر ،ارایه گردد.
ماده :1تعاریف
اصطالحات به کار رفته در آیین نامه به شرح زیر است:
 انتشارات دانشگاه :انتشارات دانشگاه قسمتی از سازمان دانشگاه است که وظیفه مدیریت ارزیابی ،چاپ ،نشر و توزیع آثار و
منابع علمی را بر عهده دارد.
 اثر  :عبارت از هرگونه تالیف ،تصنیف ،ترجمه ،تنظیم ،تدوین (گردآوری) ،شرح یا تصحیح انتقادی است.
 صاحب اثر :منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از اشکال مندرج در بند فوق ،ارایه
مینماید.
 قرارداد :سندی است که برای تعیین حق الزحمه چاپ اثر و تعیین قدرالسهم حقوق معنوی و مادی آن بین دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی و صاحب اثر ،تنظیم و مبادله میشود .تعیین اصول کلی قرارداد مطابق مصوبات شورای انتشارات
دانشگاه است.
 تألیف کتاب :مجموعهای از داده های علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل نو و یا ترکیب مبتکرانه ساماندهی
میشود و توام با ارایه دیدگاه جدید است.
 تدوین کتاب (گردآوری) :مطالب یا دادههایی هدفمند و منسجم است که از منابع گوناگون یا نویسندگان مختلف تهیه و در
یک مجموعه گردآوری میشود.
 شرح یا تصحیح انتقادی کتاب :عبارت است از معرفی نسخه ،بدلهای موجود در جهان ،تشخیص صحیحترین و نزدیکترین
نسخه به زمان حیات مؤلف ،ارائه روش تحقیق ،شرح و توضیح مستندات متن ،ذکر ماخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد
و کتاب شناسی آن ،تکمیل نقایص در عبارت و یا محتوا و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن (تخصص مصحح باید منطبق با
موضوع کتاب باشد).
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 تصنیف کتاب :مجموعهای است که پیام اصلی آن بر اساس دیدگاهها و نوآوریهای علمی صاحب اثر است و همراه با تحلیل
یا نقد دیدگاههای دیگران در یک موضوع مشخص است .این مجموعه به گونهای است که حداقل یک سوم کتاب را دیدگاه
های جدید صاحب اثر تشکیل میدهد ،هرچند ممکن است آنها را قبالٌ در مقاالت خود منتشر کرده باشند.
 ترجمه :پدید آوردن اثری است که  %08محتوای آن از اصل اثر به زبان دیگری گرفته شده باشد.
 ترجمه و تألیف  :ترجمه ای است از چند منبع که می تواند ترجمه لغت به لغت یا آزاد باشد و مترجم می تواند دیدگاههای خود
را نیز به آن بیفزاید.
 کتاب درسی:کتابی که در هریک از رشتهها یا موضوعات مختلف دانشگاهی تدریس میشود و بخش عمدهای از سرفصل
مصوب آن درس را در بر میگیرد.
 کتاب کمک درسی :کتابی است که استاد یا دانشجو را در رشتههای مختلف تحصیلی یاری میدهد.
 کتاب مرجع :اثری است شامل تعداد زیادی مبحث کوتاه که بخشهای وسیعی از دانش را خالصهوار در یک یا چند مجلد
پوشش میدهد .استفاده از کتب مرجع اساساٌ به منظور مطالعه از ابتدا تا انتها نمیباشد و به فراخور سؤال و نیاز اطالعاتی به آن
رجوع می شود.
ماده :2شرایط عمومی پذیرش اثر
 -2-1صاحبان آثاری که مایلند آثار خود را در انتشارات دانشگاه چاپ کنند باید دو نسخه خوانا اثر را که حاوی پیشگفتار ،فهرست
مطالب ،منابع ،مآخذ و واژهنامه است در اختیار انتشارات دانشگاه قرار دهند.
 -2-2کلیه آثاری که برای چاپ و یا تجدید چاپ به انتشارات دانشگاه تحویل داده میشود ،ابتدا در شورای تخصصی انتشارات مطرح
شده و سپس برای بررسی به داورهای منتخب ارجاع میگردد .در نهایت نظر داوران (حداقل دو نفر) برای تصمیم گیری نهایی در
شورای تخصصی انتشارات بررسی میشود.
 -2-3آثار قابل چاپ باید با قالب پیشنهادی انتشارات دانشگاه مطابقت داشته باشد .این قالب عالوه بر صفحهبندی ،فونت ،اندازه،
استفاده مناسب از شکل ها ،جدول ها و فرمولهای ریاضی شامل موارد زیر است:
 -1فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود.
 -2نمایهها در انتهای کتاب آورده شود.
 -3منابع مورد استفاده ترجیحاً در پایان هر فصل ارائه و یا به طور کامل در انتها درج شود.
 -4کلیه اصطالحات التین معادل یابی شده و در پانویس ارایه گردد.
 -5اهداف مربوطه ترجیحاً در ابتدای هر فصل و خالصه مطالب در انتهای آن آورده شود.
ماده :1شورای انتشارات و وظایف آن:
 -3-1شورای انتشارات دانشگاه از اعضای زیر تشکیل میشود:
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 -1معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
 -2رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و سرپرست انتشارات (دبیر شورا)
 -3نمایندگان دانشکده های مختلف (از هر دانشکده یک نماینده)
 -4مدعوین بنا به نظر شورا و ریاست دانشگاه ( بدون داشتن حق رأی)
 -3-2اعضای هیئت علمی که در امور انتشارات صاحب نظر هستند ،توسط رئیس هر دانشکده ،به عنوان نماینده دانشکده ،معرفی و با
حکم ریاست دانشگاه به این سمت منصوب میشوند.
 -3-3دوره عضویت در شورای انتشارات دانشگاه دو سال بوده و انتخاب و انتصاب اعضای دوره قبل ،مانعی ندارد.
 -3-4ریاست شورا به عهده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
 -3-5وظایف شورای انتشارات به شرح ذیل است:
 انتخاب کتب مناسب جهت چاپ و نشر
 پیشنهاد دستورالعمل تشویقی برای چاپ کتاب
 سیاست گذاری و برنامه ریزی برای چاپ کتاب
 تدوین روش اجرایی شامل تعیین داوران و فرایند بررسی کتابها جهت نشر
 تخصیص ویراستار ادبی برای آثار قابل چاپ
 پیشنهاد دستورالعمل جهت انتخاب کتاب سال دانشگاه
 تعیین خط مشی جهت ارتقای کیفی آثار منتشر شده
 تعیین دستور العمل فرآیند چاپ آثار
 تعیین حق الزحمه داوران
 تعیین میزان تخفیف برای فروش آثار
 تعیین تکلیف آثار فروش نرفته
 بررسی کتابهایی که از محل موقوفات یا اشخاص اهدا میگردد.
 بررسی کتابهایی که به زبان غیرفارسی به انتشارات ارائه میشود.
 ارسال کتابهای منتخب به خانه کتاب برای انتخاب کتاب سال و یا سایر جشنوارههای فرهنگی
 هر گونه وظیفه دیگری که مطابق تصویب شورای انتشارات بر عهده این شورا قرار داده شود.
این آیین نامه در سه فصل و هشت ماده در تاریخ  92/9/11به تصویب شورای انتشارات و در تاریخ 1393/1/19به تصویب هیأت
رئیسه دانشگاه رسید.
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شیوهنامه انتشارات
ماده :3مراحل بررسی و تدوین کتاب
 -1-1مراحل بررسی و پذیرش کتاب جهت چاپ توسط انتشارات دانشگاه ،به شرح زیر میباشد:
الف) تکمیل و ارایه فرمهای خود اظهاری ،توسط صاحب اثر
ب) بررسی اثر و تکمیل فرم مربوطه توسط گروه و شورای دانشکده

ج ) تکمیل پرسش نامه اختیاری توسط مدیر گروه آموزشی و ارسال آن به شورای انتشارات به صورت محرمانه
د) ارسال دو نسخه از اثر همراه با فرم خوداظهاری به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط معاونت پژوهشی دانشکده
ه) ارایه اثر در شورای انتشارات
و) بررسی اثر در شورای انتشارات جهت اخذ پذیرش اولیه (در اولین جلسه شورای انتشارات)
ز) ارسال بخشی از متن اثر جهت ارزیابی توسط ویراستار ادبی
ح) در صورت عدم نیاز به ویراستاری ادبی ،طرح در شورای انتشارات دانشگاه جهت انتخاب داور( 1داور داخل دانشگاه و  2داور
خارج دانشگاه)
ط) پس از دریافت نظرات حداقل  2داور (  1داور داخلی و  1داور خارجی) ،اثر در شورای انتشارات مورد بررسی قرار میگیرد .در
صورت رأی شورای انتشارات مبنی بر الزام نظر داور سوم ( با توجه به نمره دو داوری رسیده) بررسی نمره داور سوم الزامی است .در
نهایت تأیید یا عدم تأیید آن ،همراه با نظرات داوران به صاحب اثر ارسال میگردد.
ی) پس از ارسال نسخه تصحیح شده ،اثر مجدداً در شورا بررسی شده و نتیجه به اطالع صاحب اثر خواهد رسید.
ک) پس از تصویب نهایی ،نسخه نهایی به انضمام طرح روی جلد در قالب فایل  PDFجهت چاپ به انتشارات دانشگاه تحویل داده
خواهد شد.
تبصره :3مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  22/8/22مقرر شد در صورت نیاز اثری به ویراستاری ،صاحب اثر شخصاً هزینه
ویراستاری اثر را به عه ده بگیرد .پس از ارائه نسخه ویراستاری شده توسط صاحب اثر ،مجدداً مطابق بندهای ه الی ک اقدام خواهد شد.
تبصره :0برای کتبی که دانشجویان رشته های مشخص دانشگاهی به عنوان مخاطب اصلی کتاب معرفی شده اند اخذ تائیدیه گروه
آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده مبنی بر انطباق محتوی کتاب با سرفصل تدوین شده در شورای عالی برنامهریزی الزامی است.
تبصره :1نظر گروه و شورای دانشکده مبنی بر تأیید یا عدم تأیید اثر صرفاً جنبه راهنمایی شورای انتشارات را دارد و مبنی بر تأیید یا
عدم تأیید اثر نیست.
 -1-2مراحل تجدید چاپ کتب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه ،به شرح زیر میباشد:
الف) ارسال درخواست تجدید چاپ کتاب توسط انتشارات دانشگاه به صاحب اثر
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ب) اخذ موافقت صاحب اثر .صاحب اثر می تواند در هر تجدید چاپ ،مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه تغییرات
دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.
ج) چاپ اثر توسط انتشارات دانشگاه
تبصره :1اگر تغییرات کتاب ،بنا بر اعالم صاحب اثر ،همراه با بازنگری کلی باشد ،مطابق ماده  1-1اقدام خواهد شد.
 -1-3حداکثر مدت بررسی کتاب  4ماه از زمان تحویل کتاب به شورای انتشارات خواهد بود.
 -1-4تنظیم قرارداد حقالتألیف /حق الترجمه توسط دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه انجام خواهد شد و به دنبال آن مطابق مفاد قرارداد
دستور پرداخت داده خواهد شد.
 -1-5براى تجدید چاپ کتاب هاى ترجمه که بیش از  7سال از چاپ اول آنها توسط انتشارات دانشگاه سپری شده است،
درخواست تجدید چاپ باید با تجدید نظر و ترجمهی آخرین چاپ کتاب به زبان اصلى همراه باشد.
 -1-2صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر براى چاپ در مؤسسه ،اثر خود را به ناشر دیگرى ارایه ندهد و این تعهد را
همراه امضاى فرمهای بند الف ماده  1-1اعالم مى نماید.
 -1-7روى جلد کلیه آثار ،نشانه و عبارت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چاپ میشود.
ماده :0حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر
 -2-1مدت زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت  11سال است .بعد از 11
سال بنا به درخواست صاحب اثر و اطالع انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،انتشار اثر می تواند توسط صاحب اثر به
ناشر دیگری واگذار گردد.
 -2-2در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق الزحمه ،بر مبنای قرارداد منعقد شده با انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رفتار خواهد شد.
 -2-3انتشارات دانشگاه موظف است حداکثر  2ماه پس از تحویل نسخه نهایی تصویب شده از سوی صاحب اثر ،نسبت به چاپ و
انتشار آن اقدام نماید .همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.
 -2-4چنانچه بنا به هر علت ،انتشارات دانشگاه از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده سه فصل دو
این آییننامه خودداری یا تعلل نماید ،مؤلف حق دارد درخواست فسخ قرارداد نماید.
 -2-5حقالزحمه کلیه آثار چاپ شده به شرح ذیل می باشد:
حق الزحمه
 %15قیمت پشت جلد
 %15قیمت پشت جلد
 %21قیمت پشت جلد
 %21قیمت پشت جلد
 %25قیمت پشت جلد
 %31قیمت پشت جلد

نوع اثر
ترجمه
تدوین
ترجمه و تألیف
شرح
تألیف
تصنیف
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 -2-2عالوه بر حق الزحمه چاپ اثر ،تعدادی از اثر معادل  %5کل شمارگان کتاب و حداکثر تا 51نسخه از طرف انتشارات دانشگاه به
صاحب اثر اهداء خواهد شد.
ماده :1تیراژ (شمارگان کتاب)
 -3-1شمارگان چاپ کتاب های مورد تأیید شواری انتشارات دانشگاه با توجه به آمار فروش حداکثر تا  2111نسخه است .این تعداد با
توجه به نظر شورای انتشارات در مورد کتابهای خاص قابل تغییر است.
 -3-2شورای انتشارات دانشگاه با چاپ کتاب های تخصصی که به تأیید رسیده اند به دلیل فروش کم با تیراژ  511-211نسخه موافقت
می نماید.
 -3-3در خصوص ماده  2-3پرداخت حق الزحمه صاحب اثر بر پایه  511نسخه می باشد.
 -3-4در مواردی که نتایج داوری در حد متوسط باشد شورای انتشارات دانشگاه در صورت صالحدید با چاپ اثر به صورت سرمایه
گذاری مشترک یا با سرمایه گذاری کامل صاحب اثر می تواند موافقت کند.
 -3-5در مواردی که سرمایه گذاری مشترک است حق الزحمه به همان نسبت سرمایه گذاری پرداخت می گردد .تعداد نسخه های
اهدایی نیز به همان نسبت سرمایه گذاری به صاحب اثر تعلق میگیرد.
ماده :4حقالزحمه داوری آثار جهت چاپ
 -4-1حق الزحمه داوری کتاب به شرح زیر است:
نوع اثر

تدوین(گردآوری)/شرح یا تصحیح انتقادی/ترجمه /کمک درسی

تعداد صفحه

حق الزحمه

تا  111صفحه

111هزار تومان

 211-111صفحه

151هزار تومان

 211صفحه به باال

 211هزار تومان

نوع اثر

تألیف /تصنیف /ترجمه و تألیف /کتاب درسی /کتاب مرجع

تعداد صفحه

حق الزحمه

تا  111صفحه

125هزار تومان

 211-111صفحه

175هزار تومان

 211صفحه به باال

 225هزار تومان
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ماده :5فروش آثار
 -5-1قیمت فروش آثار چاپ شده بر اساس مقررات موجود در شورای انتشارات دانشگاه و متناسب با هزینه های چاپ متناسب با
قیمت بازار خواهد بود.
 -5-2انتشارات دانشگاه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیفهایی به شرح زیر در نظر بگیرد:
 تک فروشی به اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با  %25تخفیف پشت جلد
 عمده فروشی با تخفیف %25
 -5-3کتبی که بیش از  5سال از تاریخ انتشارشان گذشته باشد (موجودی انباری) ،پس از طرح در شورای انتشارات در مورد آن اقدام
خواهد شد.
این شیوه نامه در پنج فصل و بیست و دو ماده در تاریخ  1322/11/12به تصویب شورای انتشارات و در تاریخ 1323/1/12به تصویب
شورای دانشگاه رسید.
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شیوهنامه اجرایی انتشار مجله علمی و پژوهشی
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شیوهنامه اجرایی انتشار مجله علمی و پژوهشی
مقدمه

با توجه به سیاستهاي کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مبنی بر انتشار موضوعی وتخصصی مجالت ،در راستاي
ارتقاء کمی و کیفی مجالت علمی و پژوهشی دانشگاه و به منظور ساماندهی ،هماهنگی و حمایت از مجالت علمی دانشگاه ،شیوهنامه
ذیل پیشنهاد میشود.
ماده :0تعاریف و کلیات
 -1-1مجله متقاضی اعتبار علمی و پژوهشی ،مجلهاي است که به منظور کسب اعتبار علمی و پژوهشی ،بر اساس ضوابط آیین نامه
کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ،منتشر میشود و در این شیوهنامه به اختصار مجله نامیده میشود.
 -1-2مجله می تواند به صورت چاپی و یا الکترونیکی منتشر شود.
 -1-3صاحب امتیاز تمام مجالت (چاپی  -الکترونیکی) ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی می باشد.
 -1-4کمسیسون نشریات متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه و دو نفر به انتخاب شوراي پژوهشی دانشگاه میباشد .یکی از اعضا
کمیسیون با پیشنهاد معاون پژوهشی به عنوان دبیرکمیسیون انتخاب میشود.
 -1-5اساسنامه مجله مطابق الگوي پیشنهادي که ،به پیوست این شیوهنامه میباشد ،تنظیم و درشوراي پژوهشی دانشگاه به تصویب
میرسد.
ماده :2ضوابط و مراحل درخواست
 -2-1نام ،زبان ،تواتر ( ماهنامه ،فصلنامه و  ،) ...نوع انتشار ( چاپی  -الکترونیکی) ،تعداد اعضاي هیات تحریریه توسط شوراي دانشکده
پیشنهاد و با امضاي معاون پژوهشی و یا ریاست دانشکده به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.
 -2-2با توجه به اینکه حداقل اعضاي هیات تحریریه  7نفر می باشد و نصف این اعضاء از دانشگاه انتخاب می شوند ،لذا دانشکده
متقاضی باید حداقل4 ،نفر از اعضاي هیات علمی خارج دانشگاه و  6نفر از اعضا هیات علمی خود را بر اساس شرایط مندرج در آیین
نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري ،جهت عضویت در هیات تحریریه پیشنهاد و به همراه برگه سوابق علمی،
به حوزه معاونت پژوهشی ارسال نماید.
تبصره  :0در صورت نیاز ،با توجه به موضوع مجله ،حداکثر  2نفر از افراد معرفی شده میتوانند از اعضاي هیأتعلمی سایر
دانشکدههاي دانشگاه باشند.
 -2-3بعد از تصویب درخواست دانشکده در شوراي پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه ،احکام مدیر مسئول ،سر دبیر و هیأت تحریریه
براساس اساسنامه صادر و سپسکمیسیون نشریات دانشگاه ،اقدامات الزم جهت دریافت مجوز از وزارت ارشاد و دریافت اعتبار از
وزارت علوم را پیگیري مینماید.
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 -2-4هر دانشکده میتواند به طور همزمان فقط متقاضی انتشار یک مجله باشد .بدیهی است بعد از اخذ اعتبار علمی و پژوهشی،
درخواست مجله بعدي قابل بررسی خواهد بود.
تبصره :2در صورتی که دانشکده ،متقاضی انتشار مجله دیگري باشد و به تعداد حداقل دو شماره مقاله آماده چاپ(مطابق آییننامه
کمیسیون نشریات) داشته باشد میتواند درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید و
در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه ،این درخواست جهت طرح در دستور جلسه شوراي پژوهشی قرار میگیرد.
ماده :9هزینهها
 -3-1هزینه مجالت داراي اعتبار علمی و پژوهشی بعد از تایید کمیسیون نشریات دانشگاه ،از بودجه معاونت پژوهشی قابل پرداخت
است.
 -3-2نصف هزینه هاي سه شماره اول مجله از بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت است.
تبصره  :9تمام هزینههاي انتشار شماره چهارم تا زمان اخد اعتبار علمی و پژوهشی مجله توسط دانشکده مربوطه پرداخت میشود.
 -3-3این شیوه نامه در یک مقدمه ،سه فصل ،دوازده ماده و  3تبصره در تاریخ 1331 / 11/27به تصویب هیأت رییسه دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی رسیده است و از تاریخ تصویب ،الزم االجرا است.
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شیوهنامه حمایتی جهت شركت اعضاي هیأتعلمی
در همایشهاي خارج كشور
P-LP-3131-31-V3
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شیوهنامه جهت شركت اعضاي هیأتعلمي دانشگاه در همایشهاي خارج كشور

P-LP-3131-31-V3

این شیوهنامه برای حمایت و یکپارچهسازی و تسهیل شرکت اعضای هیأتعلمی در همایشهای خارج از کشور تنظیی شی ه اسیت در
این شیوهنامه به جای استفاده از کلمات مختلف همایش ،کنفرانس ،سمینار ،سمپوزیوم ،گردهمایی و نظایر آن بخاطر سیهوتت از کلمیه
”همااایش“ اسییتفاده میییشییود دفتییر همکییاریهییای علمییی و بییین اتمللییی دانشییكاه کییه از اییین نییس در اییین دسییتورات مل بییه عنییوان
” دفتر همکاریها“ از آن یاد می شود ،مسئوتیت انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیأتعلمی در همایشهای علمی خارج کشیور را
به عه ه دارد
ماده  :3شرایط
شرایط الزم برای شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های خارج کشور با استفاده از این شیوهنامه به شرح زیر است:
 -1-1مقاته ارساتی مورد نذیرش قط ی همایش قرار گرفته باش
 -1-2نام دانشكاه صن تی خواجه نصیرات ین طوسی در آدرس متقاضی قی ش ه باش
 -1-3متقاضی نویسن ه اول مقاته باش (مطابق با آییننامه ارتقا و مصوبات هیأت ممیزه دانشكاه)
 -1-4متقاضی در صورت انجام سفرهای قبلی تسویه حساب های ماتی را انجام داده باش
تبصره :3چنانچه مقاته ارای ه ش ه براساس طرح تحقیقاتی مصوب دانشكاه یا طرح مورد قرارداد بیا خیارج از دانشیكاه باشی بایسیتی در
بخش سپاسكزاری 1مقاته به این موضوع اشاره ش ه باش
تبصره :2ارائه هر مقاته تنها در یک همایش با استفاده از این آییننامه امکانپذیر است
تبصره :1حمایت ماتی دانشكاه تنها از ارایه مقاته کامل انجام می نذیرد وتیکن تفاوتی بین ارایه مقاته به صیورت سیخنرانی و ییا نوسیتر
وجود ن ارد
همایش هاي داخلي
حمایت از شرکت در همایشهای داخلی بر اساس امتیازات من رج در آیی ین نامیه اعتبیار ویی(ه (گرنیت) سیاتیانه اعضیای هییأت علمیی
دانشكاه صورت می گیرد جهت اخذ امتیاز شرکت در همایش در گرنت ساتیانه ،هر عضو هیأتعلمی دانشكاه که دارای مقاته نذیرفتیه
ش ه در همایش داخل کشور باش  ،بای گواهی شرکت در همایش را در صفحه شرکت در همایش سامانه ن(وهشی گلستان ثبت نمای
همایش هاي خارج از كشور
ماده  :2ساالنه (دی ماه) نیشنهاد م اونت ن(وهشی و فناوری دانشكاه ،در مورد بودجه حمایتی به منظور شرکت اعضیای محتیرم هییأت
علمی در همایش های خارج از کشور مطرح و نهایتاً (اسفن ماه) به تصویب هیأت رئیسه دانشكاه می رس
ماده  :1تخصیص بودجه حمایتی مصوب ،مطابق با سرانه اعضای هیأتعلمی هیر دان شیک ه و بیه تفکییک دانشیک ه هیا ت ییین و ابی
میگردد برنامهریزی و اوتویت بن ی استفاده از تسهی ت این دستورات مل در سقف بودجه هیر دانشیک ه ،بیر عهی ه ریاسیت دانشیک ه
مربوطه میباش
تبصره  :4در صورت ع م استفاده از بودجه اختصاص یافته به هر دانشک ه ،بودجه مذکور به سال ب

منتقل خواه ش
Acknowledgement 1
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ماده :4ح اکثر مبلغ حمایتی برای هر عضو هیأت علمی به شرح زیر می باش :
 -4-1همایشهای منطقه خاورمیانه  22میلیون ریال
 -4-2همایشهای ارونا  44میلیون ریال
 -4-3همایشهای آمریکا ،استراتیا و آسیای شرقی  24میلیون ریال
ماده  :5عضو هیأت علمی می توان در صورت ص ح ی  ،کل یا بخشی از بودجه حمایتی فوق را جهت شیرکت دانشیجویان دکتیری
روزانه و یا استعداد درخشان خود در همایشهای خارج از کشور ،اختصاص ده
تبصره  :5مبلغ حمایتی موضوع این دستورات مل در اختیار عضو هیأت علمی قرار میگیرد و مسئوتیت اخذ م ارک مورد نییاز و انجیام
تسویه حساب مطابق ماده  ،14بر عه ه عضو هیأت علمی می باش
ماده  :6ع وه بر بودجه حمایتی من رج در ماده  ،3به منظور تشویق اعضای محترم هییأت علمیی بیه شیرکت در همیایش هیای خیارج
کشور ،امتیازی به عنوان امتیاز تشویقی شركت در همایشهای بین اتمللی به مجموعه امتیازهای اعتبار وی(ه سال ب

وی مطیابق بیا آئیین

نامه اعتبار وی(ه (گرنت) ساتیانه اعضای هیأت علمی دانشكاه ،اضافه خواه ش
تبصره  :6به منظور تخصیص این امتیاز الزم است متقاضی شرکت در همایش کلیه مراحل توضیح داده ش ه طی مواد  9اتیی  11ایین
دستورات مل را در زمان مقتضی انجام داده و تسویه حساب نمای
ماده  :7هر عضو هیأت علمی تنها یک بار در سال می توان از حمایت ماتی این دستورات مل استفاده نمای
تبصره  :7دریافت حمایت ماتی برای هر عضو هیأت علمی ،که از این تسهی ت استفاده نموده است ،در سال ب  ،در صیورتی خواهی
بود که متقاضی دیكری برای بار اول از سال قبل در دانشک ه مربوطه نباش
ماده  :8برای ارائه هر مقاته ،فقط یک عضو هیأت علمی دانشكاه با همراهی و یا ب ون همراهی دانشجوی دکتری ایشان و یا دانشیجوی
دکتری روزانه و یا است اد درخشان عضو هیإت علمی به صورت مستقل مطابق با ماده  2میتوان متقاضی استفاده از تسهی ت موضیوع
این دستورات مل شود
تبصره  :8موضوع همایش بای با تخصص هیأت علمی مرتبط باش مطابقت تخصص عضو هیأت علمی با موضوع همایش و همچنیین
اعتبار علمی همایش توسط شورای ن(وهشی دانشک ه ،تأیی می شود.
ماده  :3برای شرکت در همایش های خارجی ،متقاضی بای م ارک زیر را از طریق م اونت ن(وهشی دانشک ه بیه دفتیر همکیاری هیا
ارسال نمای :
 -9-1فرم تکمیل ش ه درخواست شرکت در همایش (فرم شماره)2
 -9-2نامه نذیرش قط ی مقاته یا دعوت نامه برای سخنران م عو ( Emailنیز قابل قبول است)
 -9-3صفحه اول مقاته
 -9-4تصویر بروشور یا صفحه وب سایت همایش شامل تاریخ و محل برگزاری همایش
ماده  :33متقاضی نس از تکمیل فرم شماره  2آنرا به همراه می ارک الزم بیه م اونیت ن(وهشیی دانشیک ه ارسیال میینمایی م اونیت
ن(وهشی نس از بررسی و تأیی علمی همایش مورد نظر در شورای دانشک ه ،تمامی م ارک را به دفتر همکاریها ارسال مینمای دفتر
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همکاری ها نس از تأیی م ارک ،اق امات الزم برای اخذ مجوز سفر ،ص ور م رفی نامههای الزم ،ص ور حک ماموریت و ارسال نامه
به م اونت اداری -ماتی دانشكاه جهت نرداخت تنخواه به متقاضی را به عمل میآورد
تبصره  :3سفرهای خارجی اعضای محترم هیئت علمی تنها با اخذ مجوز از وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری مورد حمایت این آئین
نامه است و به منظور اخذ مجوز م ارک کامل متقاضی بایستی ح اقل سه هفته قبل از شروع همایش به دفتر همکاریها ارسال شود
ماده  :33عضو هیأت علمی متقاضی اخذ بودجه حمایتی جهت شرکت خود و یا دانشجوی دکتری ایشان در همایش خارج از کشیور،
نس از مراج ت ،برای تسویه حساب قط ی هزینههای مترتب بر سفر ،بای م ارک زیر را حداكثر تا یك ماه نس از نایان همایش ،از
طریق م اونت ن(وهشی دانشک ه به دفتر همکاریها ارسال نمای
 -11-1درخواست کتبی تسویه حساب ،فرم شماره 3
 -11-2تصویر برگ ماموریت
 -11-3اصل م ارک و اسناد ماتی (هزینه ثبت نام ،بلیط رفت و برگشت و هزینههای اسکان و…)
تبصره :33بودجه حمایتی تنها به شرط شرکت متقاضی در کنفرانس مربوطه و ارائه گواهی حضور و طی مراحل توضیح داده ش ه طی
مواد  13اتی  12این شیوهنامه را در زمان مقتضی ،تسویه خواه گردی در صورتی که متقاضی علی رق اق ام در فرصت مناسب جهت
اخذ ویزا ،مطابق با ارایه نامه رسمي از سفارت موفق به اخذ ویزا نگردد ،هزینه ثبت نام در همایش ،نرداخت ش ه توسط متقاضی،
تسویه و مابقی مبلغ می بایست به دانشكاه عودت گردد در هر صورت مطابق ماده  ،11متقاضی مجاز بیه اقی ام مجی د بیرای اسیتفاده از
تسهی ت این شیوهنامه در آن سال نخواه بود
ماده  -32این شیوهنامه در  12ماده 14 ،تبصره و  2فرم نیوست در جلسه مورخ  93/44/12شورای ن(وهشی دانشكاه مطرح و در جلسیه
مورخ 93/42/21هیأت رئیسه دانشكاه به تصویب رسی و از تاریخ  1394/1/1قابل اجراء است
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P-LP-2931-12-V2

آييننامه برگزاري همايشهاي علمي

در راستاي نظاممند نمودن وتسهیل برگزاري همایشهاي علمی با رویکرد ارتقاي سطح کیفی آنها در دانشگاه ،این آییننامه با شرایط
ذیل توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه ،تدوین و ارایه میشود.
ماده :2تعاريف
همايش :به کنفرانسها ،کنگرهها ،گردهماییهاي علمی و کارگاههاي آموزشی و صنعتی که با همکاري مراکز علمی و صنعتی برگزار
میشود ،همایش اطالق میشود .این آییننامه شامل سمینارهاي علمی دانشکدهها نمیباشد.
بهطور کلی همایشها به  2دسته تقسیم میشوند:
 -1همايش مستقل :هزینه اینگونه همایشها از طریق حمایتهاي مالی مراکز علمی و صنعتی تأمین میشود و دانشگاه تأمین هیچ
بخشی از هزینه را بر عهده ندارد.
 -2همايش وابسته :هزینه اینگونه همایشها از طریق دانشگاه به طور مستقیم تأمین میشود.
ماده :1گردش کار تصويب همايش
 -1-2روش تصويب برگزاري همايش :معاون پژوهشی دانشکده با همکاري عالقمندان به برگزاري همایش فرم "درخواست
برگزاري همایش" که توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه تهیه شده است و در سایت قرار دارد را تکمیل نموده و همراه با
مدارک ذیل ارائه می دهد .موضوع همایش و انتخاب دبیر همایش در شوراي دانشکده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .درصورت
تأیید و تصویب در شوراي دانشکده ضمن معرفی دبیر همایش ،فرم تکمیل شده همراه با مدارک مربوطه به معاونت پژوهشی و فناوري
دانشگاه ارسال خواهد شد .موضوع همایش در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید جهت تصویب نهایی به
هیأت رییسه دانشگاه ارسال می گردد .دبیر همایش منتخب شوراي دانشکده از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی میگردد و از
ریاست محترم دانشگاه حکم دریافت میکند.
 -1-1مدارک مورد نياز درخواست همايش:
 -1موضوع و اعتبار علمی و سوابق همایش
 -2ضرورت و لزوم برگزاري همایش
 -3برآورد هزینههاي تقریبی و منابع مالی
 -4معرفی احتمالی نهادهاي علمی حمایتکننده و یاریگران مالی همایش به همراه تفاهمنامه اولیه
 -5پیشنهاد محل و زمان برگزاري همایش
 -6معرفی چند نفر از اعضاي هیأتعلمی دانشگاه جهت عضویت در کمیته اجرایی(دبیر اجرایی ،دبیر علمی و عضویت درکمیته
علمی همایش)
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 -7معرفی چندین نفر از اعضاي هیأتعلمی سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی جهت عضویت در کمیته علمی همایش
ماده :9رياست شوراي راهبردي و کميتههاي همايش
ریاست همایش به عهده ریاست دانشگاه میباشد .براي اجراي هر چه دقیقتر همایش یک شوراي راهبردي همایش و دو کمیته اجرایی
و علمی در نظر گرفته شده است .حکم اعضاي کمیته علمی توسط ریاست دانشگاه و حکم اعضاي کمیته اجرایی توسط دبیر همایش
صادر میگردد.
 - 9- 2اعضاي شوراي راهبردي همايش
اعضاي شوراي راهبردي همایش متشکل از افراد ذیل میباشد:
 -1نماینده معاون پژوهشی دانشگاه
 -2دبیر همایش که از ریاست دانشگاه حکم میگیرد.
 -3دبیراجرایی همایش که با پیشنهاد دبیر همایش میتواند شخص ایشان یا فرد دیگري انتخاب شود.
 -4دبیر علمی همایش که با پیشنهاد دبیر همایش انتخاب میشود.
 -5نماینده روابط عمومی دانشگاه
 -6نماینده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 -7حداکثر  2نفر به صالحدید و پیشنهاد دبیر همایش
 – 9- 1وظايف شوراي راهبردي همايش
وظایف شوراي راهبردي همایش به شرح ذیل می باشد:
 -1هماهنگی و برنامهریزي همایش
 -2زمان و دوره زمانی برگزاري همایش
 -3پیشبینی تقریبی بودجه همایش
 -4اجراي برنامههاي فرهنگی شامل :تهیه بستههاي فرهنگی ،فضاسازي فرهنگی و معرفی فعالیتهاي فرهنگی
 -5مشاوره در طراحی لوگوو تندیس همایش
 -6نظارت بر اجراي برنامههاي همایش
 -7تهیه مقدمات قراردادها ،توافقات و تفاهمنامهها با حامیان
 -8معرفی یک نفر از اعضا جهت باز کردن حساب مشترک همایش
 -9– 9اعضاي کميته اجرايي و علمي همايش
اعضاي کمیته اجرایی و علمی همایش توسط دبیر همایش و با هماهنگی دانشکده برگزارکننده همایش انتخاب میشوند.
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 –9- 4وظايف کميته اجرايي همايش
وظایف کمیته اجرایی همایش به شرح ذیل میباشد:
 -1ثبت نام از متقاضیان شرکت کننده همایش
 -2برآورد هزینهها و درآمدها
 -3اعالم حمایتگران و پیگیري جذب حمایتها
 -4زمان و مکان برگزاري همایش و تعداد شرکتکنندهها
 -5ایجاد سایت مناسب براي همایش توسط مسئول  ITکمیته اجرایی
 -6دعوت مدعوین
 -7تهیه پوستر و فراخوان
 -8برگزاري نمایشگاه
 -9تهیه تندیس ،لوگو و لوحهاي همایش
 -11بررسی اسکان میهمانان همایش (داخلی و خارجی)
 -11تسویه حساب حامیان و یاريگران همایش
 -12انتخاب کمیته چاپ و نشر
 -13تأییدیه شرکت در همایش
 -14تهیه  CDمقاالت همایش و عقد تفاهم نامه جهت انتشار مقاالت
 -15وظایف غیره که بنا بر تشخیص شوراي راهبردي می تواند بر عهده کمیته علمی قرار گیرد.
 – 9- 5وظايف کميته علمي همايش
 -1تعیین زمان ارایه مقاالت
 -2تعیین تعداد مقاالت همایش
 -3تشخیص و تعیین نوع ارایه مقاالت
 -4انتخاب گروه داوري مقاالت
 -5دریافت مقاالت و ارسال آن براي داوران
 -6برنامهریزي براي جلب حمایت انجمنهاي علمی براي نمایهکردن مقالهها و چاپ مقالههاي برتر در مجلههاي علمی(داخلی و
خارجی)
 -7انتخاب زمان مقاالت جهت ارائه شفاهی و پوستري براساس نظر داوران
 -8تعیین مبلغ ثبت نام شرکتکنندگان
 -9دریافت پیشنهاد براي برگزاري کارگاههاي علمی و بررسی و تصویب آنها
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 -11وظایف غیره که بنا به تشخیص شوراي راهبردي می تواند بر عهده کمیته علمی قرار گیرد.
 -9-6نحوه نظارت بر همايش
کلیه قراردادها ،توافقات و تفاهمنامههاي مصوب شوراي راهبردي همایش با حامیان باید با هماهنگی و نظارت و امضا دبیر همایش می
باشد .دبیرهمایش گزارش عملکرد خود را ماهانه به شوراي راهبردي همایش دانشگاه ارایه میدهد.
ماده :4مجوزها
 -4-1لوگوي طراحی شده همایش در شوراي راهبردي همایش مورد بررسی قرارگرفته و پس از تصویب در اختیار دبیر همایش جهت
استفاده قرار میگیرد.
 -4-2صدور مجوز کتبی برگزاري همایش و مجوز استفاده از لوگوي دانشگاه از طرف معاونت پژوهشی و فناوري وزارت
علوم،تحقیقات و فناوري به دانشکده برگزارکننده همایش و روابط عمومی دانشگاه ارسال میشود.
 -4-3همایشهاي بین المللی پس از تصویب در هیأت رییسه دانشگاه براي صدور مجوز به دفتر همکاريهاي علمی و بینالمللی
دانشگاه جهت کسب مجوز ارسال میشود.
 -4-4هیچ نهاد و یا موسسه خارج از دانشگاه نمیتواند راسأ در دانشگاه همایش برگزار نماید مگرآنکه ضمن هماهنگی با زیر
مجموعههاي دانشگاه در این رابطه اقدام نماید.
 -4-5کلیه مجوزهاي خارج دانشگاه توسط دبیر اجرایی همایش صورت میگیرد.
ماده :5امور مالي
 -5-2امور مالي برگزاري همايش
کلیه وجوه حمایت مالی براي برگزاري هرنوع همایش به حساب دانشگاه واریز شده و دانشگاه به شکل تنخواه به حساب همایش جهت
صرف هزینهها واریز می نماید.
تبصره :حساب همایش حسابی است با امضاء مشترک بین دبیر همایش و شخص دیگري که به پیشنهاد شوراي راهبردي همایش
معرفی می گردد.
 -5-2در برگزاري همایشهاي خودکفا در صورت سود آوري  %55آن به دانشگاه و  %55ما بقی به انجمن هاي علمی حامی کنفرانس
پرداخت می گردد.
 -5-9نحوه هزينهکردن منابع حمايت مالي از همايش
منابع حمایت مالی همایش با هماهنگی شوراي برنامهریزي همایش میتواند در موارد ذیل هزینه گردد:
 -1پرداخت هزینههاي جاري همایش
 -2پرداخت هزینههاي داوري مقاالت
 -3پرداخت حق الزحمه همکاران برگزار کننده همایش
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 -4تجهیز آزمایشگاههاي دانشکده برگزارکننده همایش
 -5برگزاري سمینارهاي علمی ،پژوهشی و صنعتی که منجر به معرفی دانشگاه شده و قراردادهاي دانشگاه و صنعت را تسهیل نماید.
 -6برگزاري کارگاههاي آموزشی که دستاوردهاي نوین پژوهشی را به نام دانشگاه منتشر میکنند و منجر به افزایش اعتبار
پژوهشی دانشگاه میشوند.
 -7برگزاري مسابقات علمی -فناوري که منجر به ارتقاي نام دانشگاه در زمینههاي کاربردي میشود.
 -8کمک به ایجاد زیرساختها در گسترش فعالیتهاي پژوهشی و فنآورانه دانشگاه
 -9سایر مواردي که منجر به افزایش ارتباطات صنعتی و رشد توانمنديهاي پژوهشی دانشگاه شود.
ماده :6پايان همايش و تحويل گزارش عملکرد
 -6-2گزارش نهايي همايش
پس از پایان همایش دبیر همایش در جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه گزارش مبسوطی از عملکرد خود را به صورت مدون و مستند به
همراه مدارک الزم ارایه میدهد .این گزارش شامل نقاط ضعف و قوت همایش ،مدارک الزم ،نرمافزارهاي خریدهشده جهت
برگزاري همایش در اختیار پژوهش جهت استفاده در همایشهاي بعدي قرار گیرد.
این آییننامه در شش فصل و هفده ماده در تاریخ  1312 /3/11مورد تأیید شوراي پژوهشی و در تاریخ  12/15/4مورد تصویب هیأت
رئیسه دانشگاه قرار گرفت.
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شیوهنامه حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
مقدمه:

در سال های اخیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جهت افزایش کمی و ارتقاء کیفی پژوهش ،طرحهای متنوعی را اجرا نموده
است  ،لذا با هدف ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عالوه برر سرایر طررحهرای ممرایتی دانشرگاه ا
پژوهش ا قبیل گرنت پژوهشی  ،ممایت ا مجالت  ،پایگاه دادهها و صیانت ا سرایر طررحهرای ممرایتی دانشرگاه ا پرژوهش ،طررح
ممایت ا مینههای پژوهشی ویژه تهیه و تدوین شده است.
منظور ا مینههای پژوهشی ویژه مینههایی ا پژوهش است که دارای یک یا چند مورد ا ویژگیهای ذیل باشند:
 پیشرو و پیشگام بودن
 پتانسیل رسیدن به یک مینه کالن با قابلیت کاربری ملی یا بینالمللی
 دارای توانمندی خاص بالقوه و بالفعل در دانشگاه
 دارای مرجعیت علمی دانشگاه در موضوع مذکور در بین دانشگاههای کشور
فصل اول :شاخصها ی زمینههای پژوهشی ویژه
مینههای پژوهشی ویژه به دو دسته کاربردی و نظری تقسیم میشوند ودارای شاخصهایی میباشند.
شاخصهای ذیل مالک ار یابی مینههای پژوهشی کاربردی و نظری ویژه می باشند:
کاربردی

نظری

منطبق با الویتهای پژوهشی کالن کشور





پتانسیل فعالیت جمعی بیندانشکدهای





محصول محور با قابلیتهای فنی تولید در درون کشور



قابلیت تجاریسا ی در مدت معلوم



سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأتعلمی مرتبط با مینه پژوهشی پیشنهادی





قابلیت انجام مینه پژوهشی با استفاده ا امکانات موجود آ مایشگاهی





مرتبط با کارکرد گروههای پژوهشی ،قطبها و ...موجود در دانشگاه





مجم قراردادهای منعقده بروندانشگاهی جاری و خاتمهیافته





قابلیت جذب اجرای پروژه به صورت مشترک بینالمللی





هدف و جهت موضوع پژوهشی مطرح شده در مر های دانش





نام شاخص

فصل دوم :منابع مالی زمینههای پژوهشی ویژه
اعتبار مالی ارائه شده ا سوی دانشگاه برای انجام مینههای پژوهشی ویژه در هر سال به پیشنهاد معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه و
با تایید هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.
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فصل سوم :مراحل بررسی ،انتخاب و اجرای زمینههای پژوهشی ویژه در سطح دانشگاه
مرامل اجرایی مینههای پژوهشی ویژه به شرح ذیل میباشد:
 تکمیل فرم درخواست مینههای پژوهشی ویژه
 ارسال فرم درخواست به همراه مستندات به معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه جهت بررسی اولیه و ارجاع به شورای بررسری
مینههای پژوهشی ویژه
 بررسی درخواست متقاضیان و امتیا دهی توسط شورای بررسی مینههای پژوهشی ویژه
 انتخاب نهایی توسط شورای بررسی مینههای پژوهشی ویژه
تبصره :3ا مینههای پژوهشی پیشنهادی دریافتی چند مینه پژوهشی با توجه به بودجه ارایه شرده توسرط شرورای بررسری مینرههرای
پژوهشی ویژه انتخاب خواهد شد.
تبصره :2انتخاب مینههای پژوهشی مذکور ساالنه انجام خواهد شد.
تبصره :1مدت مان انجام مینه پژوهشی ویژه  2سال است.پس ا  2سال ار یابی بر اسرا

آئریننامره "ار یرابی مینرههرای پژوهشری

ویژه" که در هیات رئیسه دانشگاه تصویب خواهد شد ،صورت میگیرد در صورت کسب مد نصراب ال م ادامره کرار مینره پژوهشری
امکانپذیر خواهد بود.
فصل چهارم :شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه
شورای بررسی مینههای پژوهشی ویژه شورایی است که با اعضاء به شرح ذیل تشکیل میشود:
 معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا
 مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان دبیر شورا
 7 نفررر ا اعضرراء هیررات علمرری منتخررب دانشررکده هررای مختل ر

دانشررگاه هبرره پیشررنهاد معاونررت پژوهشرری و فررنآوری و تاییررد

ریاست دانشگاه).
وظای

شورای بررسی مینههای پژوهشی ویژه به شرح ذیل میباشد:

 دریافت درخواستهای مینههای پژوهشی ویژه
 ار یابی مینههای پژوهشی ویژه
 تهیه شیوهنامه
فصل پنجم :تسهیالت حمایتی دانشگاه از زمینههای پژوهشی ویژه
دانشگاه سعی و تالش خود را با الویت قراردادن مینههای پژوهشی ویژه در دریافت تسهیالت ممایتی خواهرد کررد.ایرن تسرهیالت برا
توجه به قوانین دانشگاه در مینههای پژوهشی  ،آمو شی و اداری مالی خواهد بود.
فصل ششم :دستاوردهای زمینههای پژوهشی ویژه
مینههای پژوهشی ویژه میتواند بر اسا

مالکهای ذیل مورد ار یابی نهایی قرار گیرد:

 چاپ کتاب بین المللی
 چاپ مقاله در مجالت Q1
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 عقد قرارداد برون دانشگاهی
 برگزاری کنفرانس بینالمللی
 راهاندا ی شرکت دانشگاهی/دانش بنیان
 ثبت  patentبینالمللی
این دستورالعمل مشتمل بر  6فصل و  3تبصره در تاریخ  93/2/9مورد تصویب هیات رئیسه دانشگاه قرار گرفت و تا مان با نگری
مجدد ال ماالجرا میباشد./.
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شیوهنامه اجرایی حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه

P-RI-3131-93-V93

مقدمه:
این شیوهنامه براساس شیوهنامه حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه مصوبه هیأت رئیسه دانشگااه مگور  3101/90/90بگه منوگور اارایگی
نمودن شیوهنامه مذکور تدوین شده است .هدف از این طرح ایجاد و ارتقاء مراعیت علمی دانشااه صنعتی خوااه نصیرالدینطوسی در
زمینههای پژوهشی ویژه میان دانشااهها و صنایع میباشد.
اعضای هیأتعلمی دانشااه با تواه به شرایط ذکر شده در این شیوهنامه میتوانند زمینههای پژوهشی پیشنهادی خگود را کگه بایسگتی در
راستای اهداف شیوهنامه مذکور باشد ،به شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه ارایه نمایند.

ماده :3تعاریف کاربردی
دستورالعمل  :دستورالعمل حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
شیوهنامه  :شیوهنامه اارایی حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
طرح  :طرح حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
شورا  :شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه

ماده  :2شرایط اعضای هیأتعلمی متقاضی شرکت در طرح
 -0-3عضو هیأتعلمی دارای حداقل مرتبه دانشیاری و یا مرتبه استادیاری با سابقه حداقل پنج سال کار.
 -0-0اعضاء هیأتعلمی همکار طرح میتوانند دارای هر رتبهای باشند.
 -0-1مسئولین اارایی دانشااه(اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکدهها) و اعضای شورا نمیتوانند از مزایای این طرح استفاده نمایند.

ماده  :1نحوه مشارکت در طرح
اعضای هیأتعلمی با تواه به شاخص های اشاره شده در فصل دوم دستورالعمل و تکمیل فرم پیشنهاد زمینه پژوهشی ویژه و ارسگال نن
به شورا میتوانند در این طرح شرکت نمایند .اهم این معیارها به شرح ذیل میباشد:
 -1-3سابقه مجری و همکاران در زمینه پژوهشی ویژه (مقاالت منشرشده ،کتب تألیف شده ،نزمایشااه تحقیقاتی مواود ،قراردادهگای
منعقده با صنعت و دانشجویان دکتری هدایت شده و.)...
 -1-0قابل دستیابی بودن زمینه پژوهشی پیشنهاد شده به وسیله معرفی ایده ای که هدف از انجام زمینه پژوهشی بررسی دانگ

محگور نن

ایده و ساخت  Prototypeنن اهت ارایه به صنایع یا مرااع ذیربط اهت تولید انبوه.
 -1-1کیفیت پیشنهاد ارائه شده مطابق با شاخصهای فصل دوم دستورالعمل از قبیل مطابقت با الویتهای پژوهشی کالن کشور ،دارای
پتانسیل فعالیت امعی با سایر اساتید دانشااه و دارای توایه اقتصادی.
 -1-4امکان تجهیز یا تکمیل نزمایشااه تحقیقاتی ضمن انجام زمینه پژوهشی.
 -1-5تجاریسازی و بومیسازی دان

فنی در مورد پروژههایی که به طراحی و ساخت تجهیزات نزمایشااهی منجر میشود.

 -1-7اولویت داشتن خروای زمینه پژوهشی برای کشور و دانشااه.
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ماده  :4حمایتهای پیشبینی شده طرح
 -4-3حمایتهای مالی  :با تواه به فصل سوم دستورالعمل حمایت از زمینههای پژوهشگی ویگژه دانشگااه هگر سگاله مبل گی از سگوی
دانشااه اهت حمایت از زمینههای تصویب شده در شورا تخصیص مییابد.
 -4-0حمایتهای غیرمالی :با تواه به قگوانین دانشگااه در حگوزههگای پژوهشگی ،نموزشگی و اداری مگالی ،دانشگااه حمایگتهگای
غیرمالی به شرح زیر را اهت حمایت از زمینههای پژوهشی تصویب شده در شورا در نور میگیرد.
 اولویت در تخصیص محل نزمایشااه
 اولویت در خرید تجهیزات نزمایشااهی
 اولویت در چاپ کتب خروای طرح مورد حمایت زمینههای پژوهشی ویژه که گزارش نهایی ننها به تصویب شورا رسیدهباشد.
 تسهیل امور اداری مربوط به عقد قراردادهای صنعتی
 اهتمام دانشااه در خصوص معرفی قابلیتهای مجری مورد حمایت قرار گرفته در این طرح از طریق رسانههای عمومی و همچنین
السات پژوهشی وزارتخانهها و صنایع کشور
 مالک قرار دادن خروایهای موفق طرح حمایت در انتخاب پژوهشار برتر دانشااه
 اختصاص صفحهای در تارنمای معاونت پژوهشی دانشااه اهت معرفی طرحهای پژوهشی ویژه  ،مجریگان ننهگا و دسگتاوردهای
طرح
این شیوهنامه مشتمل بر  4ماده در تاریخ  3101/94/37مورد تصویب شورا قرار گرفت و تا زمان بازناری مجدد الزماالارا میباشد./.

۱۲۲

ا صن
ع
نص
ی
ت
س
ی
ط
خ
ا
د اگشنه ی و هج رالد ن و ی

شیوهنامه اجرایی شرکت دانشجویان
در کنفرانسهای داخلی و خارجی
P-RI-3131-31-V03

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 9312آیین نامه ها و دستورالعمل ها

شیوهنامه اجرايي شركت دانشجويان در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

P-RI-3131-31-V13

ماده :3اهداف
دستورالعمل حاضر در راستای اجرایی شدن تبصره  1بند  3-4آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) مصوبه  22/11/22شورای پژوهشی
و  22/11/24هیأت رییسه دانشگاه و به منظور انسجام بخشیدن به روند اعطای تسهیالت به دانشجویان متقاضی شركت در كنفرانسهای
داخل و خارج از كشور تهیه شده است .حضور دانشجویان در عرصههای جهانی از یك سو موجب باال رفتن اعتبار علمی دانشگاه و از
سوی دیگر موجب تبادل دانش و تجربه با كشورهای خارجی میگردد.
طبق تبصره  1بند  3-4آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی ،حداقل  01درصد ردیف ( 2امتیاز حاصل از راهنمایی پایان-
نامههای كارشناسیارشد و دكتری) اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست صرف شركت دانشجویان ایشان در كنفرانسها و
همایشهای تخصصی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده هزینه گردد.

ماده  :2شرايط عمومي
دانشجویی كه قصد استفاده از تسهیالت دانشگاه برای شركت در كنفرانس را دارد ،باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
 -1-3اشتغال به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیالتتکمیلی
تبصره :3سنوات دانشجویان كارشناسی ارشد كه متقاضی استفاده از تسهیالت شركت در كنفرانس هستند نباید بیش از  0نیمسال
تحصیلی باشد و دانشجویان دكتری نیز در هنگام درخواست باید در محدوده قانونی تحصیل خود باشند.
 -2-3پذیرش قطعی مقاله از سوی دبیرخانه كنفرانس
 -3-3تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده
تبصره :2دانشجویانی كه تنها نیاز به معرفینامه دانشگاه جهت ارایه به وزارتخانه یا سفارتخانه دارند ،میتوانند معرفینامه مذكور را
از معاونت آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.

ماده  :1مدارك
دانشجو پس از حصول اطمینان از پذیرش قطعی مقاله ،میبایست مدارك زیر را به استاد راهنمای خود تحویل دهد:
 -1متن كامل مقاله
 -2اصل نامه پذیرش قطعی مقاله
 -3بروشور كنفرانس كه در آن تاریخ ،محل و هزینه ثبت نام ذكر شده باشد.
 -4فرم درخواست " شركت و تسویه حساب كنفرانس داخلی و خارجی دانشجویان كارشناسیارشد و دكتری" كه به تأیید استاد
راهنما و معاون پژوهشی دانشکده رسیده باشد.
تبصره :1دانشجویان جهت اخذ گذرنامه باید شخصاً اقدام نمایند و همچنین در صورت نیاز به اخذ ویزا ،میتوانند مکاتبات الزم با
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را از طریق دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه انجام دهند.
الزم به ذكراست ،پس از بررسی و تأیید مدارك توسط مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی ،مدارك به معاونت اداری و مالی
دانشگاه ارسال و پس از بررسی و تأیید چك در وجه دانشجوی نامبرده صادر میگردد.
۱۲۵
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آییننامه انتخاب پژوهشگر برتر
P-RI-3131-31-V13

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 9312آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آييننامه انتخاب پژوهشگر برتر

P-RI-3131-31-V13

مقدمه:
اين آيين نامه به منظور ارتقاء سطح فعاليت هاي پژوهشي اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه و ارج نهادن به اينگونه فعاليتها در سططح
دانشگاه ،به شرح ذيل تدوين شده است.

ماده  :3روند کلی انتخاب پژوهشگر برتر
 هرساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تعداد پژوهشگران برگزيده تعيين مي شود.
 معيارها و شاخص هاي انتخاب پژوهشگر برگزيده ،هر ساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين مي شود.
 شاخصهاي انتخاب ميتواند شامل :باالترين امتياز گرنت در دانشکده/دانشگاه ،مقاالت چاپ شده ،کتب چاپ شده ،نوع ،مبلط
و حجم قراردادهاي برون دانشگاهي ،سابقه آموزشي و  ...باشد.
 جهت انتخاب پژوهشگران برگزيده« ،کميته انتخاب پژوهشگران برگزيده دانشگاه» با ترکيب زير تشکيل و مطابق مصوبه شطوراي
پژوهشي شاخصهاي تعيينشده را ارزيابي مينمايند:
 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه
 مدير امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه
 مدير کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه
 3 نفر از معاونين پژوهشي دانشکدهها
 1 نفر از اعضاي هيأتعلمي دانشگاه به پيشنهاد رياست دانشگاه
تبصره :3شوراي پژوهشي دانشگاه هر سال  3نفر از معاونين پژوهشي دانشکده ها را جهطت عضطويت در «کميتطه انتخطاب پژوهشطگران
برگزيده دانشگاه» انتخاب مي نمايد.
تبصره :2تعداد پژوهشگران برگزيده دانشگاه حداکثر مي تواند به ازاء هر  02نفر هيات علمي 1 ،نفر باشد.

ماده  :2نحوه اجرا
 معاون پژوهشي دانشگاه معيارها و شاخص هاي تعيين شده توسط شوراي پژوهشي دانشگاه و اسامي واجدين شرايط را به اعضطاي
«کميته انتخاب پژوهشگران برگزيده دانشگاه» اعالم مينمايد.
 اسامي انتخاب شوندگان توسط کميته در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصويب قرار ميگيرد.
 نحوه تقدير از پژوهشگران برگزيده هر ساله توسط شوراي پژوهشي دانشطگاه تعيطين و بطر آن اسطا

از پژوهشطگران برگزيطده در

جشنواره پژوهشي دانشگاه تقدير ميگردد.
 انتخاب يک عضو هيأتعلمي به عنوان کانديداي پژوهشگر برتر منوط به عدم انتخاب ايشان در حوزه مربوطه طي  3سال گذشته
است.
 معاون پژوهشي دانشگاه مجري برگزاري مراسم تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه ميباشد.
تبصره :1سقف بودجه براي تقدير از پژوهشگران برگزيده ،تعداد پژوهشگران و معيارهاي انتخاب هر ساله به پيشنهاد شوراي پژوهشطي
دانشگاه تعيين و در هيات رئيسه دانشگاه مورد تصويب قرار ميگيرد.
۱۲۹
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تبصره :4پژوهشگران برگزيده شوراي پژوهشي دانشگاه بايد داراي سابقه آموزشي مورد تائيد معاونت آموزشي دانشگاه نيز باشند.
اين آييننامه مشتمل در  0ماده و  4تبصطره در تطاري  33/4/11مطورد تصطويب شطوراي پژوهشطي دانشطگاه و در تطاري  33/8/02مطورد
تصويب در هيات رئيسه دانشگاه قرار گرفت.

۱۳۰

داﻧﺸﮑﺪه ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮي
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ :ﻓﺮﯾﺪون ﺧﺪاوردي
ﺗﻠﻔﻦ23064218:
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اعضای هیات علمی دانشکده فیزيك
رديف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرين مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

رضا

افضل زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

هندوستان

فيزيك حالت جامد

2

رضا

افضلي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

3

محمود

جعفري

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

فيزيك حالت جامد

4

حسين

حمزه پور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

5

فاطمه

رضايي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

6

محمدرضا

رياحي دهكردي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

7

محمود

صمدپور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

8

مجيد

واعظ زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

فيزيك حالت جامد

9

مهدي

واعظ زاده

استاديار

دكتري تخصصي

فرانسه

فيزيك حالت جامد

10

محمد محسن

حاتمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

11

مهدي

رادين

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

12

فائزه

رحماني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

13

سيدمحسن

صالح كوتاهي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

فيزيك هسته اي

14

محمود

صداقتي زاده

استاديار

دكتري تخصصي

هندوستان

فيزيك هسته اي

15

سيدفرهاد

مسعودي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

16

قاسم

اكسيري فرد

استاديار

دكتري تخصصي

ايتاليا

گرانش

17

اعظم

ايزدي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

گرانش

18

هادي

هدايتي خليل آباد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

گرانش
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گروه فیزيك حالت جامد
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك حالت جامد
نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mahdi Vaezzadeh

Optical Properties of Nd3 /Ho3 Codoped Oxy Uoride
Glass Ceramics

1

Mahmood Jafari
Hamidreza Hajiyani

First-Principles Calculations of Optical Properties of
Titanium Nanochains

2

P. Ebrahimnejad
Mahmood Jafari
D. Heidari
Mahmood Jafari
Maryam Nobakhti
H. Jamnezhad
K. Bayati
Mahmood Jafari
M. Asadpour
N. Ashtari Majelan
M. Faghihnasiri

An Efficient Method For Fabrication of Carboxylated
Short Multi-Walled Carbon Nanotubes Decorated with
Magnetic Iron Oxide Nanoparticles

3

Density Functional Theory Study of the Alpha To Omega
Martensitic Transformation In Titanium Induced by
Hydrostatic Pressure

4

Effect of Boron and Nitrogen Doping on Electro-Optical
Properties of Armchair and Zigzag Graphyne
Nanoribbons

5

Novel Behavior In the M–H and Field Cooled (FC)
Curves of the Mnfe2o4 Nanoparticles Synthesized by the
Coprecipitation Method

6

Influence of finite radial geometry on the growth rate of
ion-channel free electron laser

7

Monolithic Quantum Dot Sensitized Solar Cells

8

Synthesis of Zns:Ni Nanocrystals (Ncs) Using a Rapid
Microwave Activated Method and Investigation of the
Structural and Optical Properties

9

Reza Afzali

Phase Transition of a Heavy-Fermion Superconductor In a
High Magnetic Field: Entanglement Analysis

10

Reza Afzalzadeh

Zno Nanoparticles As Ethanol Gas Sensors and the
Effective Parameters on Their Performance

11

Wave propagation in disordered fractured porous media

12

Simply Synthesized Tio2 Nanorods As An Effective
Scattering Layer For Quantum Dot Sensitized Solar Cells

13

Electro-Osmotic Flow In Disordered Porous and Fractured
Media

14

Chinese Journal of Physics

No: 2 Vol: 51
Apr 2013
Computational
Materials Science
Vol: 77
May 2013
Current Nanoscience
No: 5 Vol: 9
Aug 2013
Condensed Matter Physics

No: 3 Vol: 16
Sep 2013
Computational
Materials Science
Vol: 82
Nov 2014
Applied Physics AMaterials Science &
Processing
No: 115 Vol: 13
Jul 2013
Physics of Plasmas
No: 113,114 Vol: 20
Nov 2013
Journal of Physics DApplied Physics
Vol: 46
Nov 2013
Journal of Luminescence

No: 143
Jun 2013
Journal of the Korean
Physical Society
No: 3 Vol: 63
Aug 2013
Journal of Materials
Science & Technology
No: 5 Vol: 29
May 2013
Physical Review E
Vol: 89
Feb 2014
Chinese Physics B
No: 4 Vol: 23
Feb 2014
Physical Review E
Vol: 89
Mar 2014

Mahdi Vaezzadeh
Ali Mohammadi
Mohammad Bahmani
Ali Hasanbeigi
Hosien Hamzehpour
Mahmoud Samadpour
Zahra Ghane
Nahid Ghazyani
Fariba Tajabadi
Nima Taghavinia
Mehdi Molaei
Farid Karimimakson
Ali Lotfiani
Mahmoud Samadpour
H Liu

Hossein Hamzehpour
Fatemeh Haghsheno
Muhammad Sahimi
Reza Sepehrinia
Mahmoud Samadpour
azam iraji zad
mehdi molei
Hossien Hamzehpour
Asal Atakhani
Alok Kumar Gupta
Muhammad Sahimi
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رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

نام وشماره مجله

15

Investigation on Crystallization and Optical Properties of
Rare Earth Doped Oxyfluoride Glass Ceramics

Mahdi Vaezzadeh

Journal of
Optoelectronics and
Advanced Materials
No: 3 Vol: 16
Mar 2014

16

Graphene/Pbs As a Novel Counter Electrode For
Quantum Dot Sensitized Solar Cells

Parisa Parand
Mahmoud Samadpour
Ali Esfandiar
Azam Irajizad

Acs Photonics
Vol: 4
Mar 2014

17

Synthesis and Characterization of Graphene-Zno
Nanocomposite and Its Application In Photovoltaic Cells

Mahmoud Samadpour

Journal of
Nanostructures
No: 3 Vol: 4
Mar 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك حالت جامد
رديف

عنوان مقاله

1

اثر پيرايش سطحي در مقياس نانو تا ميكرو بر پاسخ حسگر هاي كپه اي گاز

روشي نوين جهت كاهش زمان بازيابي سنسور هاي گازي نيمرساناي

2

نوع  nآالييده شده با نانولوله هاي كربني

3

مقايسه خواص الكتريكي و اپتيكي نانو نوارگرافين زيكزاك و آرمچير

4

سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي :مزايا و چالش ها

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

تينا حجتي

كنفرانس فيزيك ايران1392

رضا افضل زاده

بيرجند

منيره محمودي

شهريور1392

تينا حجتي
رضا افضل زاده
محبوبه ابراهيمي
محمد اسدپور
محمود جعفري
نيما اشتري ماجالن

بيستمين كنفرانس بهاره
فيزيك
تهران
خرداد1392
نوزدهمين گردهمايي
فيزيك ماده ي چگال
زنجان
خرداد1392
سلولهاي خورشيدي

محمود صمدپور

نانوساختاري

پريسا پرند

تهران
آبان1392

5

افزايش بازدهي سلول خورشيدي فوتوالكتروشيميايي مبتني بر نقاط
كوانتومي با استفاده از صفحات گرافن

فرزانه السادات قريشي
وحيد احمدي
محمود صمدپور

سلولهاي خورشيدي
نانوساختاري
تهران
آبان1392
كنفرانس فيزيك آماري،

6

حل عددي شارش سيال تك فازي در محيط هاي متخلخل ترك دار

مليحه خزايي

مواد نرم و زيستي

ناهمگون

حسين حمزه پور

تهران
آبان1392
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رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

ششمين كنفرانس فيزيك
7

رسانندگي متنتوب سطوح رشد يافته به روش نشست بالستيكي ذرات
ميله اي

الهام شرف الديني

آماري ،ماده چگال نرم و

حسين حمزه پور

سيستم هاي پيچيده

سيدفرهاد مسعودي

تهران
آذر1392
سلولهاي خورشيدي

8

ساخت و مشخصه يابي الكترود گرافن به عنوان كاتد در سلولهاي

محمود صمدپور

نانوساختاري

خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتوميCDS

علي اسفنديار

تهران
آبان1392

سميرا غياثوند قيصري
9

بررسي اثر االييدن نقاط كوانتومي  cdsبر روي بازدهي سلولهاي

محمود صمدپور

خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

پگاه شفق
قاسم رضانژاد بردجي

اولين همايش ملي و كارگاه
هاي تخصصي علوم و
فناوري نانو
تهران
ارديبهشت1392
سومين همايش ملي سوخت،

10

ساخت و مشخصه يابي سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط

محمود صمدپور

انرژي و محيط زيست

كوانتومي با بازدهي باال

مهدي ماليي

كرج
شهريور1392
سلولهاي خورشيدي

11

بررسي اثر ساختار و سطح موثر آند در خواص فتوولتائيك سلولهاي
خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

محمود صمدپور

نانوساختاري
تهران
آبان1392

الناز ماه گرفته
12

برهمكنش الكترواستاتيكي محيط هاي باردار بي نظم در دو بعد

13

محاسبه نظريه تابعي چگالي براي خواص مكانيكي نانو سيمTiC

علي ناجي
حسين حمزه پور

نوزدهمين گردهمايي
فيزيك ماده ي چگال
زنجان
خرداد1392
كنفرانس فيزيك محاسباتي

زهرا خواجه ميري

ايران

محمود جعفري

تهران
دي1392

14

اليه نشاني  Znدر حضور ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي استاتيك به

زهرا سادات جهانشاه راد

روش  PVDو رشد نانو ساختارهاي آن

رضا افضل زاده



كنفرانس فيزيك ايران1392
بيرجند
شهريور1392
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك حالت جامد
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

Simulation of Transport Phenomena In Fractured
Porous Media

Hosien Hamzehpour

2

Effect of Diameter on Opto-Electrical Properties of
Tic Nanowires

Mahmoud Jafari
Sara Ghanad

investigation on effects of applied static electric and
magnetic fields during Zn thin films coating

Z.S. Jahanshah Rad
Reza Afzalzadeh
Mahmoud Jafari

کنفرانس،مکان و زمان
Iran Computational Physics
Conference
Tehran
Jan 2014
Trends In Nanotechnology
)Conference (TNT2013
Seville
Sep 2013
International Conference on
)Nanostructures(ICNS5
6-9 March 2014
Kish Island, Iran

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فیزيك حالت جامد
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

مطالعه خواص نيمه رساناهاي مغناطيسي رقيق شده

زينب السادات معافي مدني

مهدي واعظ زاده

2

شبيه سازي شارش الكترو اسمزي در ميكرو كانال ها

امير بني اسدي بيدشكي

حسين حمزه پور

مصطفي الفت

رضا افضل زاده

محمدحسن اركان نيا

رضا افضلي

زهرا سادات جهانشاه راد

رضا افضل زاده

مصطفي توكلي

محمود جعفري

7

حل شارش سيال در محيط هاي متخلخل ترك دار بي نظم

مليحه خزايي

حسين حمزه پور

8

رشد سطوح ناهموار وبررسي رسانندگي الكتريكي آن

الهام شرف الديني

9

جريان ها در نانو حلقه هاي ابررسانا در دماهاي پايين

سمانه ساالريه

رضا افضلي

10

تغييرات آنتروپي وانرژي داخلي در مدارهاي الكترونيكي كوانتيزه نانو مقياس

وحيده خروتي

رضا افضلي

تينا حجتي

رضا افضل زاده

منيره محمودي

رضا افضل زاده

13

تونل زني كوانتمي دوبعدي در يك نانو اسكوئيد

فاطمه ره نورد

رضا افضلي

14

نظريه كوانتومي براي مدارهاي الكتريكي در مقياس نانو در حضور اتالف

مرضيه شعباني

رضا افضلي

15

بررسي خواص مغناطيسي نانو سيم  TiCبا استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

زهرا خواجه ميري

محمود جعفري

حديث ونائي

مهدي واعظ زاده

سميرا مرادي فريسار

مهدي واعظ زاده

3
4
5
6

11
12

16
17

بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي اليه هاي نازك نانو ذرات مركبZnO-

CNTواليه نشاني با استفاده از روش چرخشي
همبستگي كوانتومي و ناسازگاري كوانتومي بلند برد در سيستم هاي همبسته
اليه نشاني نانو ساختارهاي اكسيد روي در حضور ميدان الكتريكي و مغناطيسي
وبررسي خواص الكتريكي وحسگري گاز آن
بررسي خواص گرمايي سيم تيتانيم كاربيد با استفاده از مفاهيم مكانيك
كوانتومي

بهينه سازي خواص حسگري  ZnOبه بخار مواد اشتعال زا با استفاده از عاملدار
كردن نانو تيوب هاي كربني افزوده شده
ساخت اتصال ديودي  P-Nمتشكل از  ZnOكپه اي و  MWCNTجهت
حسگري گازها

سنتز و بررسي خواص نانو ذرات  ZnOو تاثير يون هاي فلزي دوپ شونده بر
خواص آن
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي  Fe2O4و تاثير مواد دوپ شونده
جهت بهينه نمودن خواص آن



سيدفرهاد مسعودي
حسين حمزه پور

 دانشکده فیزیک-1392 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

گروه فیزيك هسته ای

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك هسته ای
نام وشماره مجله
مجله علوم و فنون هسته اي

63 شماره
1392فروردين

عنوان مقاله

رديف

كانوني سازي باريكه نوترون هاي سرد با استفاده از شش قطبي مغناطيسي

1

دوترون در انرژي هاي مياني- محاسبه سطح مقطع پراكندگي تفكيك پروتون

2

نويسندگان

مريم مكرمي
سيدفرهاد مسعودي

پژوهش فيزيك ايران

مهدي رادين

1392اسفند

شهريار بايگان

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك هسته ای
نام وشماره مجله
Chinese Physics
Letters
No: 8 Vol: 30
Jul 2013
Physical Review B
Vol: 88
Dec 2013
Physics of Plasmas
Vol: 20
Aug 2013
Plasma Science &
Technology
No: 12 Vol: 15
Dec 2013
Annals of Nuclear
Energy
Vol: 65
Mar 2014
Electronic Materials
Letters
2014
Chinese Physics C
Vol: 1
2014
Journal of
Radioanalytical and
Nuclear Chemistry
No: 10,967
2014
Journal of
Theoretical and
Applied Physics
No: 1 Vol: 8
Mar 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

S.Farhad Masoudi

Numerical Examination of the Effects of Ion Thermal Flow on
Plasma Sheath Characteristics

1

S.S.Soyouf Jahromi
S.Farhad Masoudi
phillip Schmith

Quantum Phase Transitions Out of a Z2 × Z2 Topological Phase

2

Mohammad Mohsen
Hatami

Multiple Ion Species Plasmas with Thermal Ions In An Oblique
Magnetic Field

3

Mohammad Mohsen
Hatami

The Properties of the Space-Charge and Net Current Density In
Magnetized Plasmas

4

S.Farhad Masoudi

D–T Neutron Generators As a Feasibility Tool For Landmine
Detection Based on Neutron Backscattering Method

5

S.Farhad Masoudi

Effect of Different Types of Interface Roughness on Electron
Conductance

6

Zahra Ahmadi Ganje
S.Farhad Masoudi

Neutron Beam Optimization Based on ^7Li(P,N)^7Be Reaction
For Treatment of Deep-Seated Brain Tumors by BNCT

7

S.Farhad Masoudi
F.Sadat Rasouli

BSA Optimization and Dosimetric Assessment For An Electron
Linac Based BNCT of Deep-Seated Brain Tumors

8

Mahdi Radien
Bayegan Shahriar

3N Bound State Formalism Based on 3N Free Basis States

9
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رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

نام وشماره مجله

10

Ulexite-galena intermediate-weight concrete as a novel design
for overcoming space and weight limitations in the construction
of efficient shields against neutrons and photons

S. M. R. Aghamiri
S. M. J. Mortazavi
Z. Razi
M. A. Mosleh-Shirazi
M. BaradaranGhahfarokhi
Faezeh Rahmani
F. Faeghi

Radiation
Protection
Dosimetry
VOL: 154
Apr 2013

11

Optimization of the beam shaping assembly in the D–D neutron
generators-based BNCT using the response matrix method

Y. Kasesaz
H. Khalafi
Faezeh Rahmani

Applied Radiation
And Isotopes
VOL: 82
Dec 2013

12

Optimum design of multi-layer K-edge filter and multi-stage
detectors for triple energy bone densitometer

Alireza Mazoochi
Faezeh Rahmani
F.Abbasi Davani
Ruhollah Ghaderi

& Nuclear Instruments
Methods In Physics
Research Section AAccelerators
Spectrometers
Detectors And
Associated Equipment
VOL: 739 Mar 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك هسته ای
رديف

عنوان مقاله

1

اثرات تنش هاي مغناطيسي بر روي حافظه هاي كوانتومي توپولوژيكي

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

سيد سعيد سيوف جهرمي

اولين كنفرانس اطالعات

سيدفرهاد مسعودي

كوانتومي

مهدي كارگريان

شاهرود

كاي اشميت

شهريور1392
نوزدهمين گردهمايي

2

بررسي ترابرد الكتروني از ساختار دو سدي مغناطيسي داراي سطوح مشترك

ژاله ابراهيمي نژاد

فيزيك ماده ي چگال

ناهموار

سيدفرهاد مسعودي

زنجان
خرداد1392

3

بررسي زبري و تخلخل سطوح رشد يافته بوسيله نشست بالستيكي ذرات با اندازه
هاي مختلف

الهام شرف الديني
سيدفرهاد مسعودي
حسين حمزه پور

4

گذار فاز كوانتومي در كدهاي رنگي توپولوژيكي

5

طراحي اتاق درمان  BNCTبراي چشمه مولد نوترونD-T

فيزيك ماده ي چگال
زنجان
خرداد1392

سيد سعيد سيوف جهرمي

نوزدهمين گردهمايي

سيدفرهاد مسعودي

فيزيك ماده ي چگال

مهدي كارگريان

زنجان

كاي اشميت

خرداد1392

مهدي پور ياوي
سيدفرهاد مسعودي
فائزه رحماني



نوزدهمين گردهمايي

كنفرانس فيزيك ايران
1392
بيرجند
شهريور1392
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رديف

6

7

نويسندگان

عنوان مقاله

بهينه سازي و طراحي  BSAبراي چشمه فوتونوترون جهت درمان تومورهاي
عمقي مغز به روشBNCT

فاطمه ترابي
سيدفرهاد مسعودي
فائزه رحماني

بررسي دز انباشت شده ناشي از ماده شكافت پذير موجود در هدف فوتونونروني
در روش  BNCTمبتني بر شتاب دهنده الكترون

فاطمه ترابي
فائزه رحماني
سيدفرهاد مسعودي

کنفرانس،مکان و زمان

كنفرانس فيزيك ايران
1392
بيرجند
شهريور1392
كنفرانس فيزيك ايران
1392
بيرجند
شهريور1392
كنفرانس فيزيك ايران

8

چگالي جريان در اليه غالفِ پالسماهاي مثبت برخوردي

محمد محسن حاتمي

1392
بيرجند
شهريور1392
بيستمين كنفرانس هسته

9

مدل سازي حركت يونها و رفتار بار-فضاي مثبت در پالسماي مغناطسي گرم و
برخوردي

محمد محسن حاتمي

اي ايران
رشت
اسفند1392
اولين كنفرانس مهندسي

10

اثر طول پالس بر سرعت يونها در پالسماهاي پالسي برخوردي

محمد محسن حاتمي

11

پهناي غالف در پالسماهاي دو يوني مغناطيسي

محمد محسن حاتمي

12

تأثير ميدان مغناطيسي بر سرعت ذرات در پالسماهاي فعال

13

مدل سازي عددي غالف پالسما در چشمه هاي پالسمايي مغناطيده و فعال

14

طراحي طيف نوتروني با استفاده از شتابدهنده پروتوني جهت استفاده درBNCT

15

فرمول بندي سيستم مقيد شش جسمي  6Heبه روش معادالت ياكوبوفسكي

و فيزيك پالسما
خرداد1392
اولين كنفرانس مهندسي
و فيزيك پالسما
خرداد1392

سارا ملك گودار
محمد محسن حاتمي

اولين كنفرانس مهندسي
و فيزيك پالسما
خرداد1392
ششمين كنفرانس

سارا ملك گودار

ملي خالء ايران

محمد محسن حاتمي

اهواز
بهمن1392
اولين كنفرانس ملي

زهرا احمدي گنجه
سيدفرهاد مسعودي

شتاب دهنده ها و كاربرد
آن ها
تهران
آذر1392



اسكندر احمدي پويا

كنفرانس فيزيك ايران

مهدي رادين

1392

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1392دانشکده فیزیک

رديف

عنوان مقاله

16

نمايش معادله فديف در فضاي تكانه هليسيتي براي حالت مقيد سه نوكلئوني

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

محمد رضا هادي زاده

بيرجند

شهريار بايگان

شهريور1392

مهدي رادين
بهناز بهزادمقدم
شهريار بايگان

17

−
++
𝑏𝑏𝑏Ω
𝑐𝑐𝑐 Ωو
تخمين جرم باریونهای

با حل معادله فديف در

فضاي تكانه خطي

شهناز باباقدرت
مهدي رادين
مجيد منعم زاده

كنفرانس فيزيك ايران
1392
بيرجند
شهريور1392
چهارمين كنفرانس
فيزيك ذرات و ميدانها
تهران
بهمن1392
بيستمين كنفرانس هسته

18

طراحي  ، BSAبهينه سازي طيف نوتروني و محاسبه ي دزيمتري ،جهت

سعيده سادات ميرعمادي

اي ايران

استفاده در  BNCTبه منظور درمان تومور كبدي

محمود صداقتي زاده

رشت

بهينه سازي شار نوترونهاي پر سرعت و حرارتي حاصل از چشمه هاي فوتو-

مونا ذوالفقاري

اي ايران

نوترون به منظور استفاده درBNCT

محمود صداقتي زاده

رشت

اسفند1392
بيستمين كنفرانس هسته
19

اسفند1392
20

طراحي و ساخت چشمه راديو ايزوتوپي ميله اي براي استفاده در دستگاه دبي
سنج جامدات به روش هسته اي

م .عسكري له دار بني

بيستمين كنفرانس هسته

فائزه رحماني

اي ايران

ر قلي پور پيوندي

رشت

ج .امامي
21

مقايسه تصويربرداري درون ميله هاي سوخت مجازي به وسيله تابشهاي ايكس و
نوترون

فائزه رحماني

بيستمين كنفرانس هسته

ف .عباسي دواني

اي ايران

ح .خلفي

رشت

ح .قدس
س .سيفي
22

طراحي هدف بهينه فوتونوتروني براي شتاب دهنده خطي  MeV 10به منظور

فائزه رحماني

كاربرد در راديوتراپي و راديوگرافي

ف .قاسمي
ح .توكلي عنبران

كنفرانس فيزيك ايران
1392
بيرجند

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك هسته ای
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Scram Incidence Statistic Survey In a Research Nuclear
Reactor Considering System Hardware and Human
Error

M.Sedaghatizadeh

2013 21st International
Conference on Nuclear
)Engineering (ICONE
Chengdu
Jul 2013
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پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فیزيك هسته ای
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

اثر ميدان مغناطيسي بر ناحيه غالف در پالسما هاي ضعيف يونيزه

سارا ملك گودار

محمد محسن حاتمي

2
3

دور حضوري كوانتومي در سيستم هاي نقاط كوانتومي يك بعدي گونه و اثر
اتالف
نمايش معادله فديف در فضاي تكانه هليسيتي براي حالت مقيد سه نوكلئوني



ميثم عبدلي
بهناز بهزادمقدم
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