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 6931مناسبت هفته پژوهش ه ب مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین گزارش پژوهشی

 تهیه و تنظیم: واحد پژوهش مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین معرفی مجتمع  -الف

  واقع است ، این مجتمع در ابتدا با  عنوان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی  در شهر اسفراین در استان خراسان شمالی

در دو رشته کاردانی  ریخته گری  و کاردانی  مکانیک شروع به فعالیت نمود که   ۰۹۳6دانشجو در بهمن   06آموزشکده با پذیرش 

 با عنوان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی  اسفراین  فعالیت می نماید.  ۳۰-۳9در ادامه از سال تحصیلی 

  رشته های مقطع کارشناسی عبارتند از :لیست 

علوم  -مهندسی عمران  -مهندسی کامپیوتر  -مهندسی صنایع  -مهندسی برق  -مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی  -مهندسی مکانیک 

 مکانیککارشناسی ناپیوسته   -مهندسی شیمی -مهندسی ایمنی   -مهندسی 

  عبارتند از:لیست رشته های مقطع کاردانی این مجموعه 

 کاردانی فنی مواد گرایش ریخته گری  -کاردانی فنی مکانیک گرایش ساخت و تولید  

 مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین شامل سه دانشکده و به شرح زیر می باشد.

 دانشکده مکانیک و عمران 

  مهندسی عمران ، علوم مهندسی کارگاه  و رشته های  مهندسی مکانیک ،  61آزمایشگاه و  61این دانشکده دارای

 و کاردانی مکانیک می باشد.

  دانشکده برق و کامپیوتر 

  کارگاه  و رشته های  مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع   5آزمایشگاه و  61این دانشکده دارای

 می باشد.

  دانشکده مواد و شیمی 

  رشته های  مهندسی مواد ، مهندسی شیمی ، مهندسی ایمنی  کارگاه  و    69آزمایشگاه و   61این دانشکده دارای

 و کاردانی مواد  می باشد.

 مسئولین واحد پژوهشی این مجتمع در سالهای فعالیت:

 مدیریت پژوهشی معاونت پژوهشی ریاست سال

 دکتر خرسند زاک دکتر قاسمی فرد دکتر باقری نیا 6931-6931

 دکتر عباسی دکتر صفری دکتر باقری نیا 6931-6931

 دکتر حاتمی دکتر عباسی دکتر حیدری حاضر-6931

 



 

2 
 

 آزمایشگاهی-تجهیزات پژوهشی -ب

 

( و انرژی های ۰۹۳9آزمایشگاه مرکزی )تحقیقاتی( مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با تجمیع آزمایشگاه های نانو)تاسیس 

یکسان سازی و ارتقای سطح بهره برداری و استاندارد سازی آزمایشگاه ها و  ( با هدف۰۹۳۱( و مواد پیشرفته) تاسیس ۰۹۳۹نوین)تاسیس 

ها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف تشکیل گردید. از وظایف این آزمایشگاه می توان به روز آمد نمودن دستگاه ۰۹۳۱تجهیزات در زمستان سال 

انشگاه وبکارگیری نیروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحلیل علمی و تحقیقاتی، پیش بینی نیازهای دستگاهی و تجهیزاتی آتی د

ها، موسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین  آزمایش ها اشاره نمود. خدمات علمی آزمایشگاه مرکزی مشمول تمامی دانشگاه

زمایشگاه و یا مکاتبه اینترنتی یا تلفنی از نحوه و میزان توانند با مراجعه به آ باشد. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی می بخش خصوصی می

 .خدمات این آزمایشگاه مطلع شوند. اهم فعالیت های انجام شده از زمان افتتاح تا کنون به شرح زیر است

  تصویب آیین نامهHSE   (آموزشیآزمایشگاه های مرکزی تحقیقاتی و آزمایشگاه های ) اجرایی کردن مفاد آن برای آزمایشگاه و 

  برای تجهیزات خاص اندازه گیری ۰۲69۱بررسی استاندارد 

 ثبت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی در سامانه شاعا 

 راه اندازی سایت آزمایشگاه مرکزی زیر مجموعه سایت موسسه 
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 از جمله تجهیزات آزمایشگاه مرکزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تجهیزات -آنالیز و اندازه گیری Electrochemical Analyzer  - SAMA 500 -  الکتروشیمیایی آنالیزدستگاه  -۰

 آنالیز الکتروشیمیایی-اندازه گیری خواص خوردگی و الکتروشیمیایی-عمومی آنالیز و اندازه گیری

ه ای،پالس که می توان با استفاده از آن کلیه روشهای الکتروشیمیایی نظیر ولتامتری چرخدستگاه اتولب  -9

 ولتامتری،آمپرومتری، کرنوآمپرومتری، اسپکتروسکوپی امپدانس، مطالعات خوردگی و  ... را اجرا نمود

به کار  شیتنش بر ، سرعت برشی وویسکوزیته دینامیکی رئومتر جهت اندازه گیری برخی پارامترهای افزایش از جمله -۹

 .رود می

جهت بررسی ارتعاش مولکولی و اتمی، از  [Apel-PD-303UV]( UV-Vis)دستگاه اسپکتروسکوپی مرئی و ماوراء بنفش  -۱

 ابزارهای مهم برای بررسی طیف سنجی و شناسایی نانو ذرات. 

جهت عمل کلسینه و سینترینگ روی نانو  (Electrical Furnace)درجه ۰۱66کوره الکتریکی قابل برنامه ریزی تا  -۱

 درجه  ۰الکتروسرامیک ها با شیب دمایی 

 درجه ۰۲66کوره تیوبی )تحت خال( تا  -0

با قابلیت تنظیم دما و زمان در بسیاری از  [Heilscher- Up400s]( Ultrasonic Homogenizer)همگن ساز ماورای صوت  -۲

ها، جمله ترکیب انواع نانو مواد با سیاالت مختلف، ساخت انواع نانو سیالکاربردهای نانو الکتروسرامیک و فناوری نانو از 

 پخش نانو ذرات جامد در مایعات و تمیز کردن سطح بستر در ساخت الیه نازک

 تن  ۰9پرس هیدرولیکی  -8

۳- LCR  متر رومیزی[Gwinstek-LCR-816]  

ها و مواد،ساخت نانو کاتالیست و کاتالیست جهت ساخت نانو مواد،اختالط (Rotary Evaporator)تبخیر کننده چرخان  -۰6

 خارج کردن حالل از مخلوط واکنش

جهت ایجاد اختالف پتانسیل دقیق جهت تست تنش و کرنش در نانو  kV96متغییر تا  DCمنبع تغذیه ولتاژ باالی  -۰۰

 کتروسرامیکهاگیری ضریب پیزوالکتریک در نانو الالکتروسرامیکها، قطبی کردن نانو الکتروسرامیکها و اندازه

 دستگاه پولیش -۰9

 اتوکالو جهت سنتز نانو کاتالیست ها و تمیز کردن سطح بستر برای الیه نشانی -۰۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
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 آون -۰۱

پیکسل، مطالعه  ۰۱66میکروسکوپ نوری انکساری جهت تهیه تصاویر شفاف و روشن با وضوح و کنتراست تا بزرگنمایی  -۰۱

 فیزیکی و شیمیایی در محدوده وسیعهای فروالکتریک و مواد شیمیایی بلوری و بررسی خواص حوزه

 جهت جدا سازی کلوئیدها از محلول پایه [Sigma-1-6p](  Centrifuge)هزار دور  0-۰9سانتریفیوژ  -۰0

رد کردن ذرات دت زمان بسیار کوتاه و شکستن و خجهت همگن کردن مخلوط پودری در م (Ball Mill)ای آسیاب گلوله -۰۲

 بزرگتر به ذرات ریز

 (Shaker)ویبراتور -81

 دستگاه ساخت نانو فلزات صفر ظرفیتی -۰۳

 دور ۲666اسپین کوتر تا  -96

 دستگاه الیه نشان تبخیر در خال -9۰

 دستگاه الیه نشان اسپری پایرولیز -99

 میکروسکوپ انکساری پر قدرت -9۹

42- CVD  وPVD 

 دستگاه تولید آب مقطر دو بار تقطیر -9۱
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 )مرجع اسکوپوس( استان خراسان شمالیپژوهش های تحلیل  -ج

 (Web of Scienceو وب آو ساینس )  (Scopus)اسکوپوس معتبر ارائه شده در این گزارش از وبسایت های و گراف های کلیه ی آمار

دنیا می باشند، همه  در واقعی اختالف هایی هم داشته باشد اما از آنجایی که معتبرترین مراجعشده است که ممکن است با آمارهای  استخراج

 ارجاع می کنند. ی مراجع داخل کشور نیز به آن

 

 )مقایسه بصورت نسبی صورت گرفته است( "خراسان شمالی"تعداد مقاالت منتشر شده با آدرس  -۰شکل 

مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین بعد از دانشگاههای علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه آزاد اسالمی )که هر دو دارای دانشکده 

اگرچه برخی از . به خود اختصاص داده استرا ها یا شعبه های مختلفی در سطح استان می باشند( بیشترین تعداد مقاله یا تولید علم در استان 

 که و یا از نامهای یکسانی برای دانشگاه خود استفاده نکرده اند در آدرس خود استفاده نکرده اند "خراسان شمالی"از ذکر نام  استان تمقاال

طبیعتا آمار دقیقی از آن نمی توان ارائه کرد اما جستجو با عناوین مختلف تایید می کند که این نسبت بصورت درصدی بین دانشگاههای 

الزم به ذکر است که نام مجتمع به علت روند تکاملی )آموزشکده، دانشکده و مجتمع( نامهای خراسان شمالی نسبت قابل قبولی خواهد بود. 

در این پایگاهها نمایه کرده است  (ISI) مقاله معتبر علمی 966مجموعا قریب به دانشگاه اسفراین این مراجع شناخته شده است که متفاوتی در 

 که در ادامه گزارش بصورت مبسوط آورده خواهد شد.
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 موضوعات مورد پژوهش در خراسان شمالی-9شکل 

که بعد از پژوهش های حوزه ی علوم پزشکی در استان، پژوهشهای علوم مهندسی با حضور دانشگاه فنی مهندسی اسفراین مشاهده می گردد 

 بیشترین سهم تحقیقات پژوهشگران را به خود اختصاص داده است.

 

 پژوهشگران با بیشترین تعداد مقاالت نمایه شده در اسکوپوس از خراسان شمالی -۹شکل 

نمایه شده )با بیشترین تعداد مقاالت خراسان شمالی پژوهشگر  ۱ش عالی در بین دکتر محمد حاتمی و دکتر علی خرسند زاک از مجتمع آموز

 قرار دارند.  (اسکوپوس
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 اسفراین شهرستان پژوهشهای تحلیل -د

 

 روند رشد علمی شهرستان اسفراین در طول سالهای مختلف -۱شکل 

واحدهای پژوهشی مختلف صنایع موجود )صنایع فوالد و لوله  اگرچه پیش از حضور دانشگاه اسفراین در شهرستان، پژوهشهای ارزشمندی در

و با شروع فعالیت مجتمع فنی مهندسی، تاثیر زیادی در رشد علمی  96۰9گستر و ...( انجام شده است اما مشاهده می شود که پس از سال 

پژوهشگر برتر را نمایش گرافیکی  ۰۱نها پژوهشگران شاخص مجتمع آموزش عالی با توجه به گزارش اسکوپوس )که ت شهرستان داشته است.

مقاله بیشترین حجم تولید علم در شهرستان را به  ۰6و دکتر عباسی با  98، دکتر خرسند 86می دهد( به شکل زیر است که دکتر حاتمی با 

 خود اختصاص داده اند. 

 

 حسب بیشترین تعداد اسناد نمایه شدهاسفراین رده بندی شده توسط اسکوپوس بر  پانزده پژوهشگر )هیات علمی( -۱شکل 

 شده است.  آوردهجزئیات پژوهشگران ارائه شده در نمودار باال در جدول زیر 
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h-index پژوهشگر مرتبه علمی تعداد اسناد در اسکوپوس تعداد اسناد با نام دانشگاه اسفراین تعداد سایتیشن ها 

 دکتر حاتمی استادیار ۰6۹ 86 9۱۹9 91

 زاک دکترخرسند استادیار ۲۹ 98 9۰96 11

 دکتر عباسی استادیار ۰۰ ۰6 9۹ 9

 مهندس متولی حقیقی مربی 96 ۰۹ ۹۰ 9

 دکتر قاسمی فرد دانشیار 96 8 ۰۰۰ 5

 دکتر حیدری استادیار 8 9 ۱۹ 1

 کاخکی دکتر اکرامی استادیار ۰۰ ۱ ۹۰ 1

 مهندس قمری مربی ۰6 ۱ ۹۰ 6

 مهندس قربانیان مربی ۰6 ۱ ۹۰ 1

 دکتر رحیمی نژاد استادیار ۰9 ۹ ۹۰ 9

 مهندس کیوانلو مربی ۹ ۹ 6 1

 مهندس طهری مربی ۱ ۹ ۰6 1

 دکتر شریف نیا استادیار ۲ 9 ۰0 9

 

مقاله در پایگاه  ۰8۲، که بشرح ذیل است wos، شاخص اچ دانشگاه اسفراین و تعداد کل سایتیشن های نمایه شده در پایگاه مقاالت پر استناد 

WOS  برای مجتمع آموزش عالی اسفراین حاصل پژوهش های پژوهشگران این شهرستان می  90و شاخص اچ  96۰8با تعداد سایتیشن کل

 باشد که در مقایسه با دیگر دانشگاههای استان از سطح باالیی برخوردار است. 

 

 

Results found 187 تعداد کل مقاالت اسفراین 

Sum of the Times Cited 2018 تعداد کل سایتیشن های دانشگاه اسفراین 

Average Citations per Item 10.79 متوسط سایتیشن برای هر مقاله 

h-index 26 شاخص اچ دانشگاه 

 مقاله و به شرح زیر می باشد. wos 3طبق اعالم پایگاه  مجتمع  مقاالت پر استنادتعداد 

Title Authors Source Title Total 

Citat

ions 

Avera

ge per 

Year 

Nanofluid flow and heat transfer in a rotating system 

in the presence of a magnetic field 

Sheikholeslami, M.; 

Hatami, M.; Ganji, D. D. 

JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

125 31.25 

Thermal and flow analysis of microchannel heat sink 

(MCHS) cooled by Cu-water nanofluid using porous 
media approach and least square method 

Hatami, M.; Ganji, D. D. ENERGY 

CONVERSION AND 
MANAGEMENT 

90 22.5 

Laminar flow and heat transfer of nanofluid between 

contracting and rotating disks by least square method 

Hatami, M.; 

Sheikholeslami, M.; 
Ganji, D. D. 

POWDER 

TECHNOLOGY 

86 21.5 

Micropolar fluid flow and heat transfer in a 

permeable channel using analytical method 

Sheikholeslami, M.; 

Hatami, M.; Ganji, D. D. 

JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

77 19.25 

Thermal performance of circular convective-radiative 

porous fins with different section shapes and 

Hatami, M.; Ganji, D. D. ENERGY 

CONVERSION AND 

75 15 
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materials MANAGEMENT 

Heat transfer and flow analysis for SA-TiO2 non-

Newtonian nanofluid passing through the porous 

media between two coaxial cylinders 

Hatami, M.; Ganji, D. D. JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

72 14.4 

Nanofluid flow and heat transfer in an asymmetric 

porous channel with expanding or contracting wall 

Hatami, M.; 

Sheikholeslami, M.; 

Ganji, D. D. 

JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

67 16.75 

Forced convection analysis for MHD Al2O3-water 

nanofluid flow over a horizontal plate 

Hatami, M.; Nouri, R.; 

Ganji, D. D. 

JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

64 12.8 

Analytical investigation of MHD nanofluid flow in 

non-parallel walls 

Hatami, Mohammad; 

Sheikholeslami, 
Mohsen; Hosseini, M.; 

Ganji, Davood Domiri 

JOURNAL OF 

MOLECULAR LIQUIDS 

60 15 

 

 همکاری های ملی و بین المللی -د

همکاری های بین المللی، دانشگاه اسفراین   و همکاری های ملی و همچنین تاکید وزارت علوم مبنی بر دیپلماسی علمیبا توجه به اهمیت 

 فعالیت های زیادی در این زمینه داشته است. دانشگاه صنعتی بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه

در امر پژوهش را با پژوهشگران  اخلیی دصنعتی امیرکبیر، دانشگاه مازندران و دانشگاه تربیت مدرس تهران به ترتیب بیشترین همکاری ها

 دانشگاه اسفراین داشته اند.

 

 موسسات همکار )ملی و بین المللی( با مجتمع آموزش عالی اسفراین -0شکل 

ایتالیا، ، پژوهشگران دانشگاه اسفراین با پژوهشگرانی از کشورهای چین، مالزی، امریکا، استرالیا، هلند، اتریش، در بحث همکاری های بین المللی

 روسیه و تونس همکاری داشته اند که میزان همکاری آنها بر حسب تعداد اسناد منتشر شده در شکل و جدول زیر ارائه شده است.  ،پرتغال
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 کشورهای همکار با پژوهشگران دانشگاه اسفراین -۲شکل 

 همکار کشور اسفراین پژوهشگر دانشگاه در اسکوپوس مجموع تعداد اسناد همکاری شده

 چین حاتمیدکتر  61

 مالزی صفریدکتر حاتمی، دکتر محمدی، دکتر  خرسند،دکتر  65

 هلند حاتمیدکتر  9

 استرالیا متولی حقیقیمهندس حاتمی، دکتر 9

 اتریش رحیمی نژاددکتر  1

 تونس حاتمیدکتر  6

 امریکا متولی حقیقیمهندس  6

 روسیه فرهادی پور 6

 پرتغال خرسنددکتر  6

 ایتالیا متولی حقیقیمهندس  6

 

جلد  ۹سند معتبر علمی با نام دانشگاه اسفراین در آن نمایه شده است که از آن تعداد  96۳گزارش اسکوپوس نشان می دهد که مجموعا 

% پژوهش ها بصورت مقاله در ۳۰1۳مقاله کنفرانسی )نمایه شده اسکوپوس( می باشد که نمودار نشان می دهد  8مقاله ژورنال و  ۰۳8کتاب، 

 شده است. این پایگاه چاپ 
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 درصد اسناد مختلف ثبت شده با نام دانشگاه اسفراین -8شکل 

با توجه به رسالت مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین و چشم انداز دانشگاه صنعتی، حوزه های پژوهش پژوهشگران دانشگاه اسفراین 

عمدتا مهندسی، علم مواد، فیزیک، نانو، مهندسی شیمی و انرژی، مهندسی کامپیوتر می باشد که در نمودار قطاعی زیر سهم هر بخش مشخص 

 پژوهش هایی در حوزه دارو، پزشکی، علوم ریاضیات و دیگر رشته ها نیز در میان پژوهش ها به چشم می آید.  شده است. البته

 

 حوزه های مطالعاتی پژوهشگران دانشگاه اسفراین -8شکل 

 مجتمع به شرح زیر است. اعضای هیات علمی مقاالت کنفرانسیتعداد         

 39 31 35 31 

 ۱ ۱ ۰ 6 از کشورهمایش بین المللی خارج 

 6 6 6 ۱ همایش بین المللی داخل کشور
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 ۹۱ 00 09 9 همایش ملی

 جلد کتاب و به شرح زیر می باشد.  ۱ توسط اعضای هیات علمی مجتمعتالیف کتاب 

سال  عنوان کتاب مولف ردیف

 انتشار

گروه عمده 

 تحصیلی

زبان 

 کتاب

 انتشارات

 differential transformation method محمد حاتمی 1

for mechanical engineering 
problems 

 Elsevier انگليسی فنی مهندسی 2017

 ,Weighted Residual Methods محمد حاتمی 2

Principles, modification and 
applications 

 Elsevier انگليسی فنی مهندسی 2017

اصول تئوری و تحليل در موتورهای احتراق  محمد حاتمی 3

 داخلی

دانشگاه حکيم  فارسی فنی مهندسی 96

 سبزواری

 Service-oriented Methodology for محسن محمدی 4

Supply Chain Process Modeling 
 Lambert انگليسی فنی مهندسی 2015

 

 ZnO and PZT nanostructures علی خرسندزاک 5
Fabrication, characterization, and 

theoretical studies 

 Lambert انگليسی پايهعلوم  2012
 

طرح پژوهشی می باشد که در سالهای مختلف قرارداد آن با  ۱0شامل   در مجتمع و در حال انجام انجام شده ح های تحقیقاتیطر

 بخش پژوهش منعقد شده است. 

 طرح های تحقیقاتی 51

 

 

 طرح 1، 31سال 

 طرح ۰6، ۳۹سال 

 طرح 8، ۳۱سال 

 طرح۰8،  ۳۱سال 

 طرح ۰۱، ۳0سال 

 

 برگزاری سه دوره کنفرانس ملی

دوره ( موفق به برگزاری سه ISCمجتمع آموزش عالی اسفراین با اخذ مجوز الزم از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )
برق و  مواد و فناوری های پیشرفته و کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در، کنفرانس ملی با عناوین کنفرانس ملی مکانیک 

 ۳0مهرماه سال  96و  ۰۳شده است و سومین دوره کنفرانس نیز در  ۰۹۳۱مهرماه  8و  ۲و  ۰۹۳۱مهر ماه  ۳، 8کامپیوتر در 

با عناوین سومین کنفرانس ملی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، 
ی مهندسی مواد، شیمی و ایمنی صنعتی در این مجتمع برگزار گردید. این کنفرانس کامپیوتر و صنایع و سومین کنفرانس مل

 های معتبر کشور همکاری علمی داشته است.ها با محققان بسیاری از دانشگاه
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 فعالیت های کتابخانه ای و بخش انفورماتیک گزارش –ه 

کتاب  9666می باشد و شامل کتاب عنوان  ۰6666 وفارسی  نسخه کتاب ۰0666کتابخانه مجتمع آموزش عالی اسفراین دارای  

می باشد. همچنین جهت سهولت اعضای هیات علمی و دانشجویان محترم دسترسی به کتب الکترونیکی و عنوان ۰۱66التین که 

ان علوم علمی پژوهشی و کنفرانسی از طریق قرارداد با دانشگاه فردوسی مشهد، سیویلیکا و پایگاه استنادی جه ISI ،ISCمقاالت 

واحد انفورماتیک مجتمع آموزش عالی اسفراین افتخار داشته است که خدمات ذیل را در راستای بهره . اسالم فراهم گردیده است

 کارکنان و پژوهشگران مجتمع از فناوری اطالعات و ارتباطاات ارائه نماید:، مندی هر چه بیشتر دانشجویان، اساتید

  سایت های اختصاصی برای بخش های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، طراحی وب سایت جدید مجتمع و وب

 دانشجویی و ... و همچنین وب سایت های شخصی برای تمامی اعضای هیات علمی

 پوشش دهی اینترنت تمام مجتمع 

 راه اندازی یک سرور جدید با ویژگی های سخت افزاری بسیار باال و پشتیبان گیری مرتب از داده ها 

 ندین سرور مجازی از جمله اداری، مالی، کتابخانه و ...راه اندازی چ 

 را ه اندازی سرور مجازی انتی ویروس 

 اتصال به شبکه فیبر نوری و بهره گیری از اینترنت بر روی خط فیبر 

  مگا بیت( 96مگا بیت( و اینترنت وایرلس شرکت خصوصی) ۰0بهره گیری از خدمات اینترنت مخابرات )دو خط 

 کامپیوتر 9۲کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر جهت برگزاری کالس های درسی با  ۱6یریت سایت با بیش از راه ندازی و مد 

  استفاده از سیستم مدیریت اینترنت کاربرانIBSng و سیتم احراز هویت دو عانله برای اتوماسیون اداری و آموزش 

  مختلف مجتمعپشتیبانی تمام کاربران اینترنت و سامانه های نرم افزاری بخش های 

 مجتمع پژوهشی دیگر افتخارات -ی

از جمله فعالیت های  و پژوهشی مختلف ؛ برگزاری کارگاههای و مسابقات آموزشیعالوه بر پژوهش های ارائه شده در این گزارش

 از دیگر افتخارات و دستاوردهای پژوهشی مجتمع می توان به موارد زیر اشاره کرد.این واحد می باشد که 

  ورود نام عضو هیات علمی )دکتر حاتمی( به لیست پژوهشگران یک درصد برتر دنیاESI-ISI  تامسون رویترز با

 ISC تایید پایگاه استنادی جهان اسالم

  توسط عضو هیات علمی و دانشیار محترم دکتر قاسمی فرد آلومیناثبت اختراع نانوپودر 

 3  مقاله برتر و پر استناد از نظر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم(ISC) و تامسون رویترز 

  بر اساس  31در بین دانشگاه های صنعتی کشور در سال  61رتبهISC 

 دکتر حاتمی توسط عضو محترم هیات علمی 31و  31سالهای  پژوهشگر برتر استانیعنوان  کسب 

  توسط اعضای محترم هیات علمی های نانویی ایرانملی برتریندر جشنواره  619و  616کسب رتبه 

 


