
ماهنامه پژوهشی و فّناوری
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یک دوره دانش افزایی با محوریت 
تجاری سازی  صنعتی،  پروپوزال  تدوین  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی 
محصوالت صنعتی و مدیریت پروژه را در محل دانشکده مهندسی برق به 
صورت 4 کارگاه تخصصی چهار ساعتی در تاریخ 98/11/15 و 98/11/16 
برگزار نمود. دکتر هادی اسالمیان، از اساتید کارآفرینی و مدیریت در این 
دوره به عنوان مدرس حضور داشتند. عناوین مطرح شده در هر یک از 

دوره ها به شرح ذیل می باشد:
کارآفرینی،  � از  نمونه هایی  کارآفرینی،  مفهوم  ارایه   : کارآفرینی   

ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی، نقش 
دانشگاه ها در فرآیند کارآفرینی.

 پروپوزال صنعتی: تبدیل ایده به محصول و نقش پروپوزال در  �
این فرآیند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک 

ارایه  متقابل،  مسائل  و  نیازها  فهم  منظور  به  دانشگاه  و  صنعت  میان 
چهارچوب پروپوزال صنعتی.

 تجاری سازی: ارایه ی فرآیند و مراحل تجاری سازی، سیستم های  �
مدیریتی حاکم بر فرآیند تجاری سازی، انواع مدل ها و پارمترهای دخیل 

.4P Marketing Mixture :بازاریابی
بر  � نظارت  فرآیند  مدیریت،  تعریف  پروژه:  کنترل  و  مدیریت   

.MS Project سیستم، روش های کنترل پروژه، آشنایی با نرم افزار
پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی  انتهای دوره شرکت کنندگان  در 
با حضور کارآفرینان مطرح و ترجیحاً در زمینه های فنی و مهندسی، به 
صورت هدفمند و به تفکیک هیات علمی و دانشجویان و فارغ التحصیالن 

برگزار شود. 

خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  پیرو 
و  علمی  جدید  ظرفیت های  ایجاد  و  علمی  بسیج 
پژوهشی به منظور استفاده از فرصت به کارگیری نخبگان 
دانشگاه ها،  پیشرفته در  پژوهشی  برنامه هاي  وظیفه در 
به کارگیری  پژوهشِي  علمي،  همکاری های  تفاهم نامۀ 
و  دانشگاه  بین  وظیفه  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  و  ملي  دفاع  عالي  پژوهشگاه 

نصیرالدین طوسی منعقد شد. 
در این خصوص نخبگان وظیفه بایستی با هماهنگی 
استاد راهنمای خود، طرح پژوهشی خود را تهیه و جهت 
ارسال  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  به  بررسی 
می نمایند. پروژه نخبگان وظیفه با تایید دانشگاه، به مرکز 
نخبگان وظیفه در دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات 
راهبردي ارسال می شود. موضوع طرح پژوهشی بایستی 
سرفصل های  در  و  دانشگاه  مأموریت های  با  متناسب 
پژوهشی مبتني بر نیازهاي اساسي کشور و با تأکید بر 

نیازهاي دفاعي- امنیتي تعریف شود. مسئولیت کیفیت 
پژوهش به عهده استاد راهنمای نخبه است. فعالیت های 
از  مي بایست  وظیفه  نخبگان  به  ارجاعي  فني  علمي- 

سطح باالي علمي- فني برخوردار باشد.
بایستی  وظیفه  نخبه  راهنمای  استاد  راستا،  این  در 
نخبه  بیمه  و هزینه  ماهیانه  به حقوق  اعتبارات مربوط 
وظیفه را طبق قوانین نیروهای مسلح، پیش بینی، تأمین 
و به موقع پرداخت  نماید. همچنین استاد راهنمای نخبه 
ماهه(  )سه  دوره  اي  منظم  گزارش های  بایستی  وظیفه 
از پیشرفت فعالیت پژوهشی نخبه وظیفه را به  معاونت 
پژوهشی و فناوری دانشگاه ارائه نماید. الزم به توضیح 
است که فعالیت پژوهشي نخبه وظیفه براي مدت زمانی 
فعالیت  ماه   19 حداکثر  و  14ماه  حداقل  محدوده  در 
پیوسته پژوهشي تعریف شود که یک ماه از این مدت 
برای تهیه و تصویب طرح در دانشگاه عالي دفاع ملي در 

نظر گرفته خواهد شد.

از فعالیت ها و کسب و  در شرایطی که شیوع بیماری کرونا بسیاری 
کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است، ضروری است به منظور کاهش 
دانشگاه ها  مرتبط  فعالیت های  و  اقدامات  بیماری،  این  انتقال  احتمال 
از  یکی  گیرد.  قرار  بازنگری  و  بررسی  مورد  نیز  عالی  آموزش  مراکز  و 
به  ورود  برای  دانشجویان  آماده سازی  برای  دانشگاه ها  مهم  برنامه های 
مستمر  صورت  به  که  بوده  کار  واقعی  محیط  در  کارآموزی  کار،  بازار 
اجرا می گردیده است. بنابراین الزم است دوره های کارآموزی با کیفیت 
مناسب برگزار و دانشجویان مفاهیم و مهارت های مرتبط را کسب نمایند. 
بر این اساس معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با توجه به شرایط استانی توصیه های زیر را 

ارائه نمودند:
 مناسب بودن شرایط بهداشتی در محل های کارآموزی ]
 موافقت با دوره های کارآموزی فقط برای دانشجویانی که می توانند  ]

سال 99 فارغ التحصیل شوند
به  ] حداقلی  نیاز  که  کارآموزی  برای  مناسب  فرصت های  معرفی   

حضور فیزیکی دانشجویان داشته باشند
و  ] علم  پارک های  و  مراکز رشد  کارآموزی در  برگزاری دوره های   

فناوری با شرایط ایمن و بهداشتی

ءدو ماهنامه پژوهش و فّناوری
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 اسفند ماه 98 ش.

1 4

د.
کنن

ل 
سا

 ار
M

ah
na

m
eh

@
Kn

tu
.a

c.i
r :

مه
انا

رای
به 

را 
ود 

 خ
ب

طال
د م

انن
تو

می 
ن 

دا
ه من

الق
ع
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به کارگيری نخبگان و استعدادهای برتر وظيفه در طرح های 
پژوهشی دانشگاه

توصیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان 
در شرایط شیوع بیماری کرونا
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و  تجاری سازی محصوالت صنعتی  پروپوزال صنعتی،  تدوین  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی  محوریت  با  دانش افزایی  دوره  برگزاری 
4 .......................................................................................................................................................................................................... مدیریت پروژه
4 .......................................... توصیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا

برخی از اقدامات معاونت 
پژوهش و فناوری در شرایط 

شیوع کرونا

عدم دریافت نسخه کاغذی 
پایان نامه ها

بر شرایط بحرانی  فائق آمدن  در راستای 
فناوری  و  پژوهشی  معاونت  توسط  کرونا 

دانشگاه اقدامات ذیل انجام گرفته است:
Ó  مکاتبات الزم با اپراتورهای تأمین کننده 

به منظور اخذ تخفیف در  اینترنت  سرویس 
هزینه اتصال به سامانه های آموزش مجازی 

دانشگاه
Ó  جهت  ،VPN سرویس  راه اندازی   

و  مقاالت  دانلود  سرویس  به  دسترسی 
پایگاه های استنادی

Ó  امکان استفاده خارج از نوبت از خدمات 
دانشگاه،   )HPC( موازی  پردازش  سرویس 

برای انجام محاسبات سریع
Ó  خارج پایان نامه ها  به  امکان دسترسی   

از دانشگاه از طریق سامانه نوسا
Ó  اینترنتی فروشگاه  مجدد  راه اندازی   

کتب دانشگاه به دلیل مشکالت نرم افزاری

با توجه به اجرای طرح عدم دریافت نسخه 
کتابخانه های  توسط  پایان نامه ها  کاغذی 
به  پایان نامه ها  تحویل  لزوم  و  دانشگاه 
کتابخانه های دانشکده ها جهت انجام مراحل 
به  عنایت  با  و  دانشجویان  فارغ التحصیلی 
محیط  در  دانشجویان  حضور  امکان  عدم 
نسخه  دانشجویان  پس  این  از  دانشگاه، 
در  را  پایان نامه   Pdf و   Word فایل  نهایی 
اختیار استاد راهنما قرارداده و استاد راهنما 
کتابخانه ها  مسئولین  به  را  مذکور  فایل های 
فارغ التحصیلی  مراحل  تا  می نمایند  ایمیل 
ایمیلی  چنین  ارسال  گیرد.  صورت  دانشجو 
به منزله تایید نسخه نهایی پایان نامه توسط 

استاد راهنما است.

 آشنایی دانشجویان با محیط کسب توسط مدیران اجرایی و خبرگان  ]
صنعتی به صورت مجازی

و  ] تولید«  »جهش  راستای  در  ضروری  فصل های  سر  تدوین   
آسیب شناسی صنایع کشور

با برنامه ریزی دقیق می توان شرایط موجود را تبدیل به فرصتی برای 
ارتقای هرچه  راستای  نمود و در  بهبود در دوره های کارآموزی  و  تحول 

بیشتر توانمندی ها و مهارت های شغلی دانشجویان حرکت کرد. 

برگزاری دوره دانش افزایی با محوریت کارآفرینی و مهارت افزایی، تدوین 
 پروپوزال صنعتی، تجاری سازی محصوالت صنعتی و مدیریت پروژه

 

 

والت محص تجاری سازی، پروپوزال صنعتیو مهارت افزایی، تدوین  کارآفرینیبا محوریت دانش افزایی دوره برگزاری 
 مدیریت پروژهصنعتی و 

و  محصوالت صنعتی تجاری سازی، پروپوزال صنعتیرت افزایی، تدوین و مها کارآفرینیدانش افزایی با محوریت دوره و فناوری دانشگاه یک معاونت پژوهشی 
. دکتر هادی اسالمیان، نمودبرگزار  16/11/9۸و  1۵/11/9۸در تاریخ تخصصی چهار ساعتی کارگاه  4برق به صورت مهندسی در محل دانشکده را  مدیریت پروژه

 باشد:ها به شرح ذیل می  هر یک از دوره ن مطرح شده دراویعن ر داشتند.حضوبه عنوان مدرس در این دوره از اساتید کارآفرینی و مدیریت 
 ها در اه ، نقش دانشگهایی از کارآفرینی، ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی مفهوم کارآفرینی، نمونه ارایه:  کارآفرینی

 فرایند کارآفرینی.
 :ل و نقش پروپوزال در این فرایند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک میان صنعت و تبدیل ایده به محصو پروپوزال صنعتی

 دانشگاه به منظور فهم نیازها و مسائل متقابل، ارایه چهارچوب پروپوزال صنعتی.
 ها و پارمترهای دخیل، بازاریابی:  سازی، انواع مدلهای مدیریتی حاکم بر فرایند تجاری  سازی، سیستم ی فرایند و مراحل تجاری ارایه سازی: تجاری

4P Marketing Mixture. 
 :افزار  های کنترل پروژه، آشنایی با نرمتعریف مدیریت، فرایند نظارت بر سیستم، روش مدیریت و کنترل پروژهMS Project. 

های فنی و مهندسی، به صورت هدفمنمد  رینان مطرح و ترجیحا در زمینهدر انتهای دوره شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی با حضور کارآف
 یان و فارغ التحصیالن برگزار شود. انشجوو د هیات علمی و به تفکیک

     

 

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کروناتوصیه
ها و کسب و کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. تیاز فعال یاریدر کشور شده و بس یاژهیو طیشرا جادیموجب ا ریچند ماه اخ یکرونا ط یماریب وعیش
 انیو در خطر قرار نگرفتن دانشجو یماریب نیکاهش احتمال انتقال ا یبرا زین یها و مراکز آموزش عالمرتبط دانشگاه یهاتیاساس الزم است اقدامات و فعال نیبرا

است.  دهیگردیکار بوده که به صورت مستمر اجرا م یواقع طیدر مح انیدانشجو یآموزها، کارمهم دانشگاه یهااز برنامه یکی. ردیقرار گ یو بازنگر یمورد بررس
زم توجه بوده و ال بلقا اریفته شده، بسفراگر یمطالب علم یریورود به بازار کار و بکارگ یبرا انیدانشجو یسازها در آمادهو نقش آن یکار آموز یهادوره تیاهم

معاونت پژوهش و فناوری اساس  نی. بر اندیمرتبط را کسب نما یهاو مهارت میمفاه انیفوق برگزار و دانشجو یهامناسب دوره تیفیاالمکان با کیاست حت
 ارائه نمودند:را  ریزتوصیه های  یاو منطقه یاستان طیراشبا توجه به ها و مراکز آموزش ها، پژوهشگاهدانشگاهبه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات 

 های کارآموزی دانشجویاندر محل یبهداشت یهاپروتکل تیحضور و رعا طیمناسب بودن شرا 
  شوند لیفارغ التحص 99توانند سال یکه م یانیدانشجو یفقط برا یکارآموز یهادورهموافقت با 
 ندیخود استفاده نما صیحسب تشخ یآموزکار یهااز دوره یبخش یبراای فنی و حرفهسازمان  یتخصص یهاورهتوانند از دیاالمکان میها حتدانشگاه. 
 ضور فراهم ح یبرا منیا یطیمح ایداشته باشند و  انیدانشجو یکیزیبه حضور ف یاز حداقلیکه ن یکارآموز یبراهای مناسب شناسایی و معرفی فرصت

 ندینما
 مربوطه یهاپروتکل تیو رعا منیا طیدر صورت وجود شرای علم و فناور یهامراکز رشد و پارکی در کارآموز یهادوره یبرگزار 
 یبه صورت مجاز یو خبرگان صنعت ییاجرا رانیتوسط مد یشغل یهاکسب و کار و مهارت طیبا مح انیو کامل دانشجو جامع ییآشنا 
 جهت  انیدانشجو یکارآموز یهاهدورو استفاده از  " دیجهش تول "مک به و ک یتحقق شعار سال جاری در راستای ضرور یهاسر فصل نیتدو

 کشور عیصنا یشناس بیبازار و آس ییشناسا
 یهانموده و شاهد دستاورد یآموزکار یهاتحول و بهبود در دوره یبرا یبه فرصت لیموجود را تبد طیشرا ق،یدق یزیرکامل موارد و برنامه یاست با بررس دیام

 .میباش انیدانشجو یشغل یهاها و مهارتیتوانمند شیافزامثبت آن در 
 

 

 

 

والت محص تجاری سازی، پروپوزال صنعتیو مهارت افزایی، تدوین  کارآفرینیبا محوریت دانش افزایی دوره برگزاری 
 مدیریت پروژهصنعتی و 

و  محصوالت صنعتی تجاری سازی، پروپوزال صنعتیرت افزایی، تدوین و مها کارآفرینیدانش افزایی با محوریت دوره و فناوری دانشگاه یک معاونت پژوهشی 
. دکتر هادی اسالمیان، نمودبرگزار  16/11/9۸و  1۵/11/9۸در تاریخ تخصصی چهار ساعتی کارگاه  4برق به صورت مهندسی در محل دانشکده را  مدیریت پروژه

 باشد:ها به شرح ذیل می  هر یک از دوره ن مطرح شده دراویعن ر داشتند.حضوبه عنوان مدرس در این دوره از اساتید کارآفرینی و مدیریت 
 ها در اه ، نقش دانشگهایی از کارآفرینی، ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی مفهوم کارآفرینی، نمونه ارایه:  کارآفرینی

 فرایند کارآفرینی.
 :ل و نقش پروپوزال در این فرایند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک میان صنعت و تبدیل ایده به محصو پروپوزال صنعتی

 دانشگاه به منظور فهم نیازها و مسائل متقابل، ارایه چهارچوب پروپوزال صنعتی.
 ها و پارمترهای دخیل، بازاریابی:  سازی، انواع مدلهای مدیریتی حاکم بر فرایند تجاری  سازی، سیستم ی فرایند و مراحل تجاری ارایه سازی: تجاری

4P Marketing Mixture. 
 :افزار  های کنترل پروژه، آشنایی با نرمتعریف مدیریت، فرایند نظارت بر سیستم، روش مدیریت و کنترل پروژهMS Project. 

های فنی و مهندسی، به صورت هدفمنمد  رینان مطرح و ترجیحا در زمینهدر انتهای دوره شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی با حضور کارآف
 یان و فارغ التحصیالن برگزار شود. انشجوو د هیات علمی و به تفکیک

     

 

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کروناتوصیه
ها و کسب و کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. تیاز فعال یاریدر کشور شده و بس یاژهیو طیشرا جادیموجب ا ریچند ماه اخ یکرونا ط یماریب وعیش
 انیو در خطر قرار نگرفتن دانشجو یماریب نیکاهش احتمال انتقال ا یبرا زین یها و مراکز آموزش عالمرتبط دانشگاه یهاتیاساس الزم است اقدامات و فعال نیبرا

است.  دهیگردیکار بوده که به صورت مستمر اجرا م یواقع طیدر مح انیدانشجو یآموزها، کارمهم دانشگاه یهااز برنامه یکی. ردیقرار گ یو بازنگر یمورد بررس
زم توجه بوده و ال بلقا اریفته شده، بسفراگر یمطالب علم یریورود به بازار کار و بکارگ یبرا انیدانشجو یسازها در آمادهو نقش آن یکار آموز یهادوره تیاهم

معاونت پژوهش و فناوری اساس  نی. بر اندیمرتبط را کسب نما یهاو مهارت میمفاه انیفوق برگزار و دانشجو یهامناسب دوره تیفیاالمکان با کیاست حت
 ارائه نمودند:را  ریزتوصیه های  یاو منطقه یاستان طیراشبا توجه به ها و مراکز آموزش ها، پژوهشگاهدانشگاهبه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات 

 های کارآموزی دانشجویاندر محل یبهداشت یهاپروتکل تیحضور و رعا طیمناسب بودن شرا 
  شوند لیفارغ التحص 99توانند سال یکه م یانیدانشجو یفقط برا یکارآموز یهادورهموافقت با 
 ندیخود استفاده نما صیحسب تشخ یآموزکار یهااز دوره یبخش یبراای فنی و حرفهسازمان  یتخصص یهاورهتوانند از دیاالمکان میها حتدانشگاه. 
 ضور فراهم ح یبرا منیا یطیمح ایداشته باشند و  انیدانشجو یکیزیبه حضور ف یاز حداقلیکه ن یکارآموز یبراهای مناسب شناسایی و معرفی فرصت

 ندینما
 مربوطه یهاپروتکل تیو رعا منیا طیدر صورت وجود شرای علم و فناور یهامراکز رشد و پارکی در کارآموز یهادوره یبرگزار 
 یبه صورت مجاز یو خبرگان صنعت ییاجرا رانیتوسط مد یشغل یهاکسب و کار و مهارت طیبا مح انیو کامل دانشجو جامع ییآشنا 
 جهت  انیدانشجو یکارآموز یهاهدورو استفاده از  " دیجهش تول "مک به و ک یتحقق شعار سال جاری در راستای ضرور یهاسر فصل نیتدو

 کشور عیصنا یشناس بیبازار و آس ییشناسا
 یهانموده و شاهد دستاورد یآموزکار یهاتحول و بهبود در دوره یبرا یبه فرصت لیموجود را تبد طیشرا ق،یدق یزیرکامل موارد و برنامه یاست با بررس دیام

 .میباش انیدانشجو یشغل یهاها و مهارتیتوانمند شیافزامثبت آن در 
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مروری بر فعاليت های سامانه ساتع در سال 98
راه اندازی سامانه علم سنجی 
اعضای هیات علمی دانشگاه

3 2

مرکز نوآوری و نقش آن در زیست بوم اقتصاد دانش بنيان

       تازه های کتاب

و  استارتاپی  فعالیت های  بازار  که  روزها  این 
کارآفرینی داغ است و هر روز نام نهادهای فعال در 
نهادهای  به خصوص  کارآفرینی کشور  بوم  زیست 
حمایتی بیشتر از قبل به گوش عالقمندان به این 
مرکز  درباره  کمی  که  نیست  بد  می رسد؛  حوزه 
نوآوری به عنوان یکی از بازیگران این عرصه بیشتر 

بدانیم.
مراکز نوآوری با هدف جذب ایده های نوآورانه ایجاد 
شده اند. آن ها به دنبال عرضه ی محصولی نوآورانه 
مبتنی بر دانش به بازار هستند. کار اصلی یک مرکز 
نوآوری کمک به شکل گیری یک ایده دانش بنیان، 
حمایت از آن - چه مالی چه دانشی- و نهایتاً تالش 
اصلی  اهداف  است.  ایده  این  تجاری سازی  برای 

مراکز نوآوری را می توان به صورت زیر برشمرد:
میان  � در  خالقانه  و  نوآورانه  تفکر  ترویج   

و  نو  ایده های  خلق  به  آنان  ترغیب  و  دانشجویان 
مبتنی بر دانش

و  � خالقیت  بروز  برای  مناسب  زمینه  ایجاد   
بستری برای رشد و پرورش ایده های دانش بنیان

سعید  دکتر  توسط  کاربردها(،  و  سنتز  )مبانی،  پپتید  شیمی  کتاب 
شد.  منتشر  شیمی  دانشکده  علمی  هیات  محترم  عضو  بالالیی 
دارو های  در  را  ویژه ای  جایگاه  توانسته اند  پپتید  پایۀ  بر  ترکیب های 
نوین به خود اختصاص دهند و در سال های اخیر، تحقیقات بنیادی 
است.کتاب  گرفته  صورت  آنها  پیرامون  گسترده ای  کاربردی  و 
سنتز،  پپتید،  شیمی  بنیادی  اصول  شامل  کامل  مجموعه  ی  حاضر 
مورد  می تواند  که  است  پپتید  کاربرد های  و  شناسایی  خالص سازی، 
شیمی  بیوشیمی،  شیمی،  نظیر  مختلف  حوزه های  محّققین  توّجه 

دارویی و زیست مواد دارویی قرار گیرد. 

زیست  محیط  مهندسی  در  آزمایشات  طراحی  روش های  کتاب 
دانشکده  علمی  هیات  محترم  عضو  صبور  محمدرضا  دکتر  توسط 
عمران منتشر شد. این کتاب جهت طراحی آزمایشات در حوزه های 
مختلف محیط زیستی تهیه گردید، تا عالوه بر ارائه نحوه انتخاب و 
طراحی اولیه آزمایش های قبل از انجام آزمایش، به بررسی روش های 
آماری، دستورالعمل نرم افزار طراحی آزمایش ها و آشنایی با بسته ها 
و روش های مختلف آن، وجوه کاربرد طراحی آزمایش ها، و نهایتاً به 

مطالعات انجام شده نیز بپردازد.

به دولت  وابسته  انتفاعی  و موسسات  بانک ها  شرکت ها، 
مکلفند، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود 
در  تا  نمایند  واریز  کشور  کل  خزانه داری  حساب  به  را 
راستای حل مسائل خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها 
و در قالب پروژه های کاربردی، پایان نامه های تحصیالت 
تحقیقاتی  طرح های  و  پسادکتری  طرح های  تکمیلی، 
دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف 
دانشجویان،  به  پرداخت  قابل  سهم  حداقل  برسانند. 
و  پژوهشگر  دانش آموختگان  پسادکتری،  پژوهشگران 
مبلغ هر طرح شصت درصد خواهد  از  کارورز  نیروهای 
منظور  به  عتف  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  بود. 

آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش کیفیت ترمینال های سیار 
با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال 1389 
سایر  تامین  با  فرآیند  این  کرد.  گرفتن  به شکل  شروع 
در  مخابرات  تحقیقات  مرکز  موافقت  نهایتا  و  تجهیزات 
سال 1393 به اتمام رسید و آقای دکترخالقی در دانشکده 
مهندسی برق زحمات خرید و راه اندازی تجهیزات را به 
عهده گرفته و آزمایشگاه با بهترین تجهیزات موجود روز 
دنیا همانند Rohde & Schwarz تجهیز گردید. هدف 
اولیه این آزمایشگاه تست و کیفیت سنجی ترمینال های 
مورد استفاده در شبکه های ارتباط سیار است. از جمله 
تجهیزات قابل ذکر موجود در این آزمایشگاه می توان به 
بازتابی  اتاق  گیگاهرتز،   40 تا  4دهانه  شبکه  تحلیل گر 
می توان  سیار  ترمینال های  اندازه گیری های  مخصوص 
اشاره کرد. با این وجود با تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های 
تحلیل گر  میدان،  اندازه گیری  پروب های  چون  دیگری 

سامانه علم سنجی دانشگاه صنعتی 
آدرس  به   طوسی  خواجه نصیر الدین 
معاونت  توسط   SID.KNTU.AC.IR
و  طراحی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
در  استفاده  برای  و  شده  پیاده سازی 
دسترس است. در این سامانه با تجمیع 
بین المللی  علمی  انتشارات  اطالعات 
پایگاه های  در  علمی  هیئت  عضو  هر 
 Publons (WOS)، شامل؛  استنادی 
و   SCOPUS، Google Scholar
فعالیت های  بررسی  امکان   ،ORCID
با  مقایسه  در  علمی  هیات  عضو  هر 
مقایسه ای  قالب های  در  و  سایرین 
دانشکده،  دانشگاه،  سطح  در  مختلف 
گروه آموزشی و همچنین در مرتبه های 

علمی مختلف، فراهم شده است.
اعضای  سنجی  علم  شاخص های 
شامل  سامانه  این  در  علمی  هیات 
تعداد  شده،  منتشر  مقاالت  تعداد 
در   h-Index شاخص   ، استنادات  کل 
 Scholar و   ISI ،Scopus پایگاه  سه 

می باشد. 
علمی  هیئت  اعضای  از  هریک 
خود  مشخصات  ثبت  با  دانشگاه 
تکمیل  و  استنادی  پایگاه های  در 
در  خویش  اختصاصی  صفحه 
افزایش  باعث  علم سنجی،  سامانه 
پژوهشی  فعالیت های  مشاهده پذیری 
نظام های  در  دانشگاه  رتبه  بهبود  و 
رتبه بندی های بین المللی خواهند شد.

توسعه  به  اقدام  قانون،  از  بند  این  اجرای  در  تسهیل 
سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری )ساتع( 
به آدرس www.sate.atf.gov.ir نموده است. سامانه 
ساتع این امکان را فراهم می آورد که شرکت ها نیازهای 
پژوهشی خود را به اشتراک بگذارند و دانشگاه ها با اطالع 
از اولویت های پژوهشی آن ها، پروژه های تقاضامحور خود 

را به آنها ارائه نمایند.
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکنون 9 
قرارداد با ارزش 12،6 میلیارد ریال در سامانه ساتع منعقد 
شده است. در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور به اختصار 

ارائه می شود.

طیف و مولد سیگنال سایر فعالیت های پژوهشی و خدمات 
تجهیزات  کامل  لیست  می شود.  انجام  نیز  اندازه گیری 
در  آزمایشگاه  اینترنتی  صفحه  در  آزمایشگاه  در  موجود 
دسترس است. به صورت موازی تیم دانشجویی آزمایشگاه 
اندازه گیری  سایر خدمات  و  پژوهشی  پروژه های  روی  بر 
از  خدمات  این  حاضر  حال  در  هستند.  فعالیت  مشغول 
طریق سامانه »شاعا« وزارت عتف و همچنین به زودی از 
طریق سامانه Labsnet معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز قابل دسترس عموم و مخصوصا متخصصین 
گروه های  برای  آزمایشگاه  است.  پژوهشی  و  دانشگاهی 
علمی همه  هیات  و همکاران  دانشجویان  همانند  خاص 
فارغ التحصیالن دانشگاه خواجه نصیر  دانشگاه ها و حتی 
تخفیف های بسیار قابل توجهی را در نظر گرفته است که 
آن را در زمره به صرفه ترین آزمایشگاه های این حوزه برای 

خدمات اندازه گیری قرار داده است.

با  خوارزمی  بین المللی  جشنواره  سومین  و  سی  در 
حضور رئیس جمهور، رتبه اول پژوهش های کاربردی 
به دکترسعید بالالیی از دانشگاه خواجه نصیر برای 
طرح سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی رسید. 
از میان 32٨ طرح که امسال به دبیرخانه جشنواره 
ارایه شده بود، 1٠ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به 

عنوان طرح برگزیده معرفی و تجلیل شدند.

مهندسی  دانشکده  استاد  کشاورز،  علی  دکتر 
مکانیک در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای 
درون سوز و نفت به عنوان چهره ماندگار علمی موتور 

برگزیده شدند.

هوافضا،  دانشکده  تمام  استاد  روشنیان  جعفر  دکتر 
پیشکسوت  و  ملی  سطح  در  اثرگذار  استاد  بعنوان 
سال  در  کشور  هوافضای  فناوری  و  علوم  حوزه  در 

139٨برگزیده شدند.

  

  

  
  

         

 

  
هاي استارتاپي و كارآفريني داغ است و هر روز نام نهادهاي فعال در زيست اين روزها كه بازار فعاليت

بيشتر از قبل به گوش عالقمندان به اين حوزه  به خصوص نهادهاي حمايتي بوم كارآفريني كشور
  يكي از بازيگران اين عرصه بيشتر بدانيم.به عنوان  مركز نوآوريرسد؛ بد نيست كه كمي درباره مي

محصولي نوآورانه  يها به دنبال عرضهاند. آنهاي نوآورانه ايجاد شدهمراكز نوآوري با هدف جذب ايده
بنيان، گيري يك ايده دانش. كار اصلي يك مركز نوآوري كمك به شكلدانش به بازار هستند رمبتني ب

سازي اين ايده است. اهداف اصلي مراكز و نهايتا تالش براي تجاري -چه دانشيچه مالي -حمايت از آن 
  توان به صورت زير برشمرد:نوآوري را مي

 هاي نو و مبتني ترويج تفكر نوآورانه و خالقانه در ميان دانشجويان و ترغيب آنان به خلق ايده
  بر دانش

 بنياندانش يهادهيو پرورش ا رشد يبرا يو بستر تيبروز خالق يمناسب برا نهيزم جاديا 
 وكارهاي الزم در جهت موفقيت يك كسب آموزش الفباي نوآوري، خالقيت و مهارت 
 هاي دانشجويانها و طرححمايت از ايده 
 بنيانهاي دانشگيري شركتتسهيل شكل 
 سازي محصوالت نوآورانه و مبتني بر دانش به وسيله ايجاد ارتباط سازنده كمك به تجاري

 دانشگاه و صنعت بين
 هاي مادي و معنويتالش براي تامين سرمايه  

ها و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز نوآوري نصير براي حمايت از خالقيت
كند مسافران آغاز به كار كرد و هر روز بيش از پيش تالش مي 96هاي نوآورانه دانشجويان در سال ايده

بنيان با خود همراه كند. دانشجويان و دانش آموختگان در دنياي بكر اقتصاد دانشبيشتري را براي سفر 
توانند از طريق پست و تمام عالقمنداني كه دل در گرو خالقيت و گره زدن آن با دانش دارند مي

هاي مهندسي با مركز نوآوري نصير واقع در مجموعه دانشكده  roshd.kntu.ac.irالكترونيكي 
  مكانيك، صنايع و مواد، در ارتباط باشند 
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آزمایشگاه تحقيقاتی سنجش کيفيت ترمينال های سيار

  

 یسامانه علم سنجراه اندازی 
 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

عملکرد  یابیدر ارز رگذاریتاث یاز حوزه ها یکی
در در رتبه  ژهیدانشگاه، به و یپژوهش و فناور

انتشار  ،یالملل نیو ب یمل ،یعلم یها یندب
ارجاعات  زانیم نیو همچن اتیمقاالت در نشر

اه رت. اس یعلم ئتیه یشده توسط اعضا افتیدر
 نیو ارائه ا عیبه منظور تجم یاسامانه یانداز

 ،یمختلف استناد یها گاهیبر پا یاطالعات مبتن
دانشگاه، به  یحوزه پژوهش و فناور یهاتیاز اولو

حوزه بوده  نیاقدامات در ا یاصل یان متولعنو
 ت.اس

 یسامانه علم سنج یساز ادهیو پ یپروژه طراح
ا ب ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

اطالعات در دستور کار  یفناور تیریمد تیمحور
با  ت.گرفته اسدانشگاه  یپژوهش و فناور تمعاون

 تیقابل شیسامانه در افزا نیا ریاشاره به تأث
پژوهشگران دانشگاه در  یهده دستاوردهامشا

 عیسامانه با تجم نیدر ا، یحوزه انتشارات علم
هر عضو  یالملل نیب یاطالعات انتشارات علم

 شامل؛ یناداست یهاگاهیدر پا یعلم ئتیه
Publons (WOS) ،SCOPUS ،Google 

Scholar  وORCID یها تیفعال ی، امکان بررس 
و در  نیریا ساب سهیدر مقا یعلم اتیهر عضو ه

مختلف در سطح دانشگاه،  یاسهیمقا یهاقالب
 یدر مرتبه ها نیو همچن یدانشکده، گروه آموزش

 ت.مختلف، فراهم شده اس یعلم
آقای دکتر محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیان نمود که این سامانه در حال حاضر 

 ئتیهمحترم  یاعضاراه اندازی شده است و 
و تکمیل ثبت  یبرابایستی انشگاه د یعلم

 لیو تکم یاستناد یها گاهیمشخصات خود در پا
 نیااقدام نمایند.  خود در سامانه یصفحه اختصاص

 تیفعال یریمشاهده پذ شیمنجر به افزا یهمکار
و بهبود رتبه دانشگاه  یعلم ئتیه یاعضا یها

 یدر نظام ها یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت
 د.خواهد ش یالملل نیب یها یرتبه بند

 و یابیدفتر نظارت، ارز تیبا توجه به مسئول
 یاه تیفعال یابیدر رصد و ارز تیفیک نیتضم
سامانه به  نیدانشگاه، ا یعلم ئتیه یاعضا

 یجهت بهره بردار  SID.KNTU.AC.IRادرس
 .آن دفتر شد لیتحو

 سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه
 سال از ایران مخابرات تحقیقات مرکز مایتح با سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه

 قاتتحقی مرکز موافقت نهایتا و تجهیزات سایر تامین با فرایند این. کرد گرفتن شکل به شروع 1۳۸9
راه و خرید زحمات برق مهندسی دانشکده در دکترخالقی آقای و رسید اتمام به 1۳9۳ سال در مخابرات

 & Rohde همانند دنیا روز موجود تجهیزات بهترین با ایشگاهآزم و گرفته عهده به را تجهیزات اندازی
Schwarz در استفاده مورد هایترمینال سنجی کیفیت و تست آزمایشگاه این اولیه هدف. گردید تجهیز 

 گرتحلیل به توانمی آزمایشگاه این در موجود ذکر قابل تجهیزات جمله از .است سیار ارتباط هایشبکه
. کرد اشاره توانمی سیار هایترمینال هایگیریاندازه مخصوص بازتابی اتاق گیگاهرتز، 40 تا دهانه4 شبکه

 طیف گرتحلیل میدان، گیریاندازه هایپروب چون دیگری هایدستگاه به آزمایشگاه تجهیز با وجود این با
 تجهیزات کامل تلیس. شودمی انجام نیز گیریاندازه خدمات و پژوهشی هایفعالیت سایر سیگنال مولد و

 دانشجویی تیم موازی صورت به .است دسترس در آزمایشگاه اینترنتی صفحه در آزمایشگاه در موجود
 حاضر حال در. هستند فعالیت مشغول گیریاندازه خدمات سایر و پژوهشی هایپروژه روی بر آزمایشگاه

 معاونت Labsnet سامانه ریقط از زودی به همچنین و عتف وزارت "شاعا" سامانه طریق از خدمات این
 پژوهشی و دانشگاهی متخصصین مخصوصا و عموم دسترس قابل نیز جمهوری ریاست فناوری و علمی
 حتی و هادانشگاه همه علمی هیات همکاران و دانشجویان همانند خاص هایگروه ایبر آزمایشگاه. است
 در را آن که است گرفته نظر در را جهیتو قابل بسیار هایتخفیف نصیر خواجه دانشگاه التحصیالن فارغ
 ت.اس داده قرار گیریاندازه خدمات برای حوزه این هایآزمایشگاه ترینصرفه به زمره

 

 98در سال  سامانه ساتعمروری بر فعالیتهای 
 ی، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشت انتفاعی وابسته به دولت مکلفندها و موسساها، بانکشرکت

تا در راستای حل مسائل خود از طریق توافقنامه با داری کل کشور واریز نمایند خود را به حساب خزانه
های های پسادکتری و طرحهای تحصیالت تکمیلی، طرحنامهپروژه های کاربردی، پایانها و در قالب دانشگاه

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. حداقل سهم قابل پرداخت به تحقیقاتی دانش
 شصتو نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح  آموختگان پژوهشگرسادکتری، دانشجویان، پژوهشگران پدانش

به منظور تسهیل در اجرای این بند از قانون،  عتفخواهد بود. معاونت پژوهشی و فناوری وزارت  درصد
 www.sate.atf.gov.irاقدام به توسعه سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری )ساتع( به آدرس 

ها نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک آورد که شرکتامانه ساتع این امکان را فراهم میس نموده است.
 د.به آنها ارائه نماینهای تقاضامحور خود را ها، پروژههای پژوهشی آنها با اطالع از اولویتبگذارند و دانشگاه

میلیارد ریال در سامانه ساتع  12،6قرارداد با ارزش  9اجه نصیرالدین طوسی تاکنون در دانشگاه صنعتی خو
 ارائه می شود.به اختصار در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور  منعقد شده است.
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حوزه بوده  نیاقدامات در ا یاصل یان متولعنو
 ت.اس

 یسامانه علم سنج یساز ادهیو پ یپروژه طراح
ا ب ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

اطالعات در دستور کار  یفناور تیریمد تیمحور
با  ت.گرفته اسدانشگاه  یپژوهش و فناور تمعاون

 تیقابل شیسامانه در افزا نیا ریاشاره به تأث
پژوهشگران دانشگاه در  یهده دستاوردهامشا

 عیسامانه با تجم نیدر ا، یحوزه انتشارات علم
هر عضو  یالملل نیب یاطالعات انتشارات علم

 شامل؛ یناداست یهاگاهیدر پا یعلم ئتیه
Publons (WOS) ،SCOPUS ،Google 

Scholar  وORCID یها تیفعال ی، امکان بررس 
و در  نیریا ساب سهیدر مقا یعلم اتیهر عضو ه

مختلف در سطح دانشگاه،  یاسهیمقا یهاقالب
 یدر مرتبه ها نیو همچن یدانشکده، گروه آموزش

 ت.مختلف، فراهم شده اس یعلم
آقای دکتر محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیان نمود که این سامانه در حال حاضر 

 ئتیهمحترم  یاعضاراه اندازی شده است و 
و تکمیل ثبت  یبرابایستی انشگاه د یعلم

 لیو تکم یاستناد یها گاهیمشخصات خود در پا
 نیااقدام نمایند.  خود در سامانه یصفحه اختصاص

 تیفعال یریمشاهده پذ شیمنجر به افزا یهمکار
و بهبود رتبه دانشگاه  یعلم ئتیه یاعضا یها

 یدر نظام ها یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت
 د.خواهد ش یالملل نیب یها یرتبه بند

 و یابیدفتر نظارت، ارز تیبا توجه به مسئول
 یاه تیفعال یابیدر رصد و ارز تیفیک نیتضم
سامانه به  نیدانشگاه، ا یعلم ئتیه یاعضا

 یجهت بهره بردار  SID.KNTU.AC.IRادرس
 .آن دفتر شد لیتحو

 سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه
 سال از ایران مخابرات تحقیقات مرکز مایتح با سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه

 قاتتحقی مرکز موافقت نهایتا و تجهیزات سایر تامین با فرایند این. کرد گرفتن شکل به شروع 1۳۸9
راه و خرید زحمات برق مهندسی دانشکده در دکترخالقی آقای و رسید اتمام به 1۳9۳ سال در مخابرات

 & Rohde همانند دنیا روز موجود تجهیزات بهترین با ایشگاهآزم و گرفته عهده به را تجهیزات اندازی
Schwarz در استفاده مورد هایترمینال سنجی کیفیت و تست آزمایشگاه این اولیه هدف. گردید تجهیز 

 گرتحلیل به توانمی آزمایشگاه این در موجود ذکر قابل تجهیزات جمله از .است سیار ارتباط هایشبکه
. کرد اشاره توانمی سیار هایترمینال هایگیریاندازه مخصوص بازتابی اتاق گیگاهرتز، 40 تا دهانه4 شبکه

 طیف گرتحلیل میدان، گیریاندازه هایپروب چون دیگری هایدستگاه به آزمایشگاه تجهیز با وجود این با
 تجهیزات کامل تلیس. شودمی انجام نیز گیریاندازه خدمات و پژوهشی هایفعالیت سایر سیگنال مولد و

 دانشجویی تیم موازی صورت به .است دسترس در آزمایشگاه اینترنتی صفحه در آزمایشگاه در موجود
 حاضر حال در. هستند فعالیت مشغول گیریاندازه خدمات سایر و پژوهشی هایپروژه روی بر آزمایشگاه

 معاونت Labsnet سامانه ریقط از زودی به همچنین و عتف وزارت "شاعا" سامانه طریق از خدمات این
 پژوهشی و دانشگاهی متخصصین مخصوصا و عموم دسترس قابل نیز جمهوری ریاست فناوری و علمی
 حتی و هادانشگاه همه علمی هیات همکاران و دانشجویان همانند خاص هایگروه ایبر آزمایشگاه. است
 در را آن که است گرفته نظر در را جهیتو قابل بسیار هایتخفیف نصیر خواجه دانشگاه التحصیالن فارغ
 ت.اس داده قرار گیریاندازه خدمات برای حوزه این هایآزمایشگاه ترینصرفه به زمره

 

 98در سال  سامانه ساتعمروری بر فعالیتهای 
 ی، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشت انتفاعی وابسته به دولت مکلفندها و موسساها، بانکشرکت

تا در راستای حل مسائل خود از طریق توافقنامه با داری کل کشور واریز نمایند خود را به حساب خزانه
های های پسادکتری و طرحهای تحصیالت تکمیلی، طرحنامهپروژه های کاربردی، پایانها و در قالب دانشگاه

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. حداقل سهم قابل پرداخت به تحقیقاتی دانش
 شصتو نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح  آموختگان پژوهشگرسادکتری، دانشجویان، پژوهشگران پدانش

به منظور تسهیل در اجرای این بند از قانون،  عتفخواهد بود. معاونت پژوهشی و فناوری وزارت  درصد
 www.sate.atf.gov.irاقدام به توسعه سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری )ساتع( به آدرس 

ها نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک آورد که شرکتامانه ساتع این امکان را فراهم میس نموده است.
 د.به آنها ارائه نماینهای تقاضامحور خود را ها، پروژههای پژوهشی آنها با اطالع از اولویتبگذارند و دانشگاه

میلیارد ریال در سامانه ساتع  12،6قرارداد با ارزش  9اجه نصیرالدین طوسی تاکنون در دانشگاه صنعتی خو
 ارائه می شود.به اختصار در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور  منعقد شده است.
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ارجاعات  زانیم نیو همچن اتیمقاالت در نشر
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ها نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک آورد که شرکتامانه ساتع این امکان را فراهم میس نموده است.
 د.به آنها ارائه نماینهای تقاضامحور خود را ها، پروژههای پژوهشی آنها با اطالع از اولویتبگذارند و دانشگاه

میلیارد ریال در سامانه ساتع  12،6قرارداد با ارزش  9اجه نصیرالدین طوسی تاکنون در دانشگاه صنعتی خو
 ارائه می شود.به اختصار در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور  منعقد شده است.

 

  
 

 

 آموزش الفبای نوآوری، خالقیت و مهارت های  �
الزم در جهت موفقیت یک کسب  وکار

 حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویان �
 تسهیل شکل گیری شرکت های دانش بنیان �
و  � نوآورانه  محصوالت  تجاری سازی  به  کمک   

مبتنی بر دانش به وسیله ایجاد ارتباط سازنده بین 
دانشگاه و صنعت

 تالش برای تامین سرمایه های مادی و معنوی �
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
و  خالقیت ها  از  حمایت  برای  نصیر  نوآوری  مرکز 
به  آغاز   96 سال  در  دانشجویان  نوآورانه  ایده های 
می کند  تالش  پیش  از  بیش  روز  هر  و  کرد  کار 
بکر  دنیای  در  سفر  برای  را  بیشتری  مسافران 
اقتصاد دانش بنیان با خود همراه کند. دانشجویان 
و دانش آموختگان و تمام عالقمندانی که دل در 
گرو خالقیت و گره زدن آن با دانش دارند می توانند 
از طـریق پست الکترونیکی  roshd.kntu.ac.ir با 
مرکز نوآوری نصیر واقع در مجموعه دانشکده های 
مهندسی مکانیک، صنایع و مواد، در ارتباط باشند 

  

  

  
  

         

 

  
هاي استارتاپي و كارآفريني داغ است و هر روز نام نهادهاي فعال در زيست اين روزها كه بازار فعاليت

بيشتر از قبل به گوش عالقمندان به اين حوزه  به خصوص نهادهاي حمايتي بوم كارآفريني كشور
  يكي از بازيگران اين عرصه بيشتر بدانيم.به عنوان  مركز نوآوريرسد؛ بد نيست كه كمي درباره مي

محصولي نوآورانه  يها به دنبال عرضهاند. آنهاي نوآورانه ايجاد شدهمراكز نوآوري با هدف جذب ايده
بنيان، گيري يك ايده دانش. كار اصلي يك مركز نوآوري كمك به شكلدانش به بازار هستند رمبتني ب

سازي اين ايده است. اهداف اصلي مراكز و نهايتا تالش براي تجاري -چه دانشيچه مالي -حمايت از آن 
  توان به صورت زير برشمرد:نوآوري را مي

 هاي نو و مبتني ترويج تفكر نوآورانه و خالقانه در ميان دانشجويان و ترغيب آنان به خلق ايده
  بر دانش

 بنياندانش يهادهيو پرورش ا رشد يبرا يو بستر تيبروز خالق يمناسب برا نهيزم جاديا 
 وكارهاي الزم در جهت موفقيت يك كسب آموزش الفباي نوآوري، خالقيت و مهارت 
 هاي دانشجويانها و طرححمايت از ايده 
 بنيانهاي دانشگيري شركتتسهيل شكل 
 سازي محصوالت نوآورانه و مبتني بر دانش به وسيله ايجاد ارتباط سازنده كمك به تجاري

 دانشگاه و صنعت بين
 هاي مادي و معنويتالش براي تامين سرمايه  

ها و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز نوآوري نصير براي حمايت از خالقيت
كند مسافران آغاز به كار كرد و هر روز بيش از پيش تالش مي 96هاي نوآورانه دانشجويان در سال ايده

بنيان با خود همراه كند. دانشجويان و دانش آموختگان در دنياي بكر اقتصاد دانشبيشتري را براي سفر 
توانند از طريق پست و تمام عالقمنداني كه دل در گرو خالقيت و گره زدن آن با دانش دارند مي

هاي مهندسي با مركز نوآوري نصير واقع در مجموعه دانشكده  roshd.kntu.ac.irالكترونيكي 
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  يكي از بازيگران اين عرصه بيشتر بدانيم.به عنوان  مركز نوآوريرسد؛ بد نيست كه كمي درباره مي

محصولي نوآورانه  يها به دنبال عرضهاند. آنهاي نوآورانه ايجاد شدهمراكز نوآوري با هدف جذب ايده
بنيان، گيري يك ايده دانش. كار اصلي يك مركز نوآوري كمك به شكلدانش به بازار هستند رمبتني ب

سازي اين ايده است. اهداف اصلي مراكز و نهايتا تالش براي تجاري -چه دانشيچه مالي -حمايت از آن 
  توان به صورت زير برشمرد:نوآوري را مي

 هاي نو و مبتني ترويج تفكر نوآورانه و خالقانه در ميان دانشجويان و ترغيب آنان به خلق ايده
  بر دانش

 بنياندانش يهادهيو پرورش ا رشد يبرا يو بستر تيبروز خالق يمناسب برا نهيزم جاديا 
 وكارهاي الزم در جهت موفقيت يك كسب آموزش الفباي نوآوري، خالقيت و مهارت 
 هاي دانشجويانها و طرححمايت از ايده 
 بنيانهاي دانشگيري شركتتسهيل شكل 
 سازي محصوالت نوآورانه و مبتني بر دانش به وسيله ايجاد ارتباط سازنده كمك به تجاري

 دانشگاه و صنعت بين
 هاي مادي و معنويتالش براي تامين سرمايه  

ها و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز نوآوري نصير براي حمايت از خالقيت
كند مسافران آغاز به كار كرد و هر روز بيش از پيش تالش مي 96هاي نوآورانه دانشجويان در سال ايده

بنيان با خود همراه كند. دانشجويان و دانش آموختگان در دنياي بكر اقتصاد دانشبيشتري را براي سفر 
توانند از طريق پست و تمام عالقمنداني كه دل در گرو خالقيت و گره زدن آن با دانش دارند مي
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مروری بر فعاليت های سامانه ساتع در سال 98
راه اندازی سامانه علم سنجی 
اعضای هیات علمی دانشگاه

3 2

مرکز نوآوری و نقش آن در زیست بوم اقتصاد دانش بنيان

       تازه های کتاب

و  استارتاپی  فعالیت های  بازار  که  روزها  این 
کارآفرینی داغ است و هر روز نام نهادهای فعال در 
نهادهای  به خصوص  کارآفرینی کشور  بوم  زیست 
حمایتی بیشتر از قبل به گوش عالقمندان به این 
مرکز  درباره  کمی  که  نیست  بد  می رسد؛  حوزه 
نوآوری به عنوان یکی از بازیگران این عرصه بیشتر 

بدانیم.
مراکز نوآوری با هدف جذب ایده های نوآورانه ایجاد 
شده اند. آن ها به دنبال عرضه ی محصولی نوآورانه 
مبتنی بر دانش به بازار هستند. کار اصلی یک مرکز 
نوآوری کمک به شکل گیری یک ایده دانش بنیان، 
حمایت از آن - چه مالی چه دانشی- و نهایتاً تالش 
اصلی  اهداف  است.  ایده  این  تجاری سازی  برای 

مراکز نوآوری را می توان به صورت زیر برشمرد:
میان  � در  خالقانه  و  نوآورانه  تفکر  ترویج   

و  نو  ایده های  خلق  به  آنان  ترغیب  و  دانشجویان 
مبتنی بر دانش

و  � خالقیت  بروز  برای  مناسب  زمینه  ایجاد   
بستری برای رشد و پرورش ایده های دانش بنیان

سعید  دکتر  توسط  کاربردها(،  و  سنتز  )مبانی،  پپتید  شیمی  کتاب 
شد.  منتشر  شیمی  دانشکده  علمی  هیات  محترم  عضو  بالالیی 
دارو های  در  را  ویژه ای  جایگاه  توانسته اند  پپتید  پایۀ  بر  ترکیب های 
نوین به خود اختصاص دهند و در سال های اخیر، تحقیقات بنیادی 
است.کتاب  گرفته  صورت  آنها  پیرامون  گسترده ای  کاربردی  و 
سنتز،  پپتید،  شیمی  بنیادی  اصول  شامل  کامل  مجموعه  ی  حاضر 
مورد  می تواند  که  است  پپتید  کاربرد های  و  شناسایی  خالص سازی، 
شیمی  بیوشیمی،  شیمی،  نظیر  مختلف  حوزه های  محّققین  توّجه 

دارویی و زیست مواد دارویی قرار گیرد. 

زیست  محیط  مهندسی  در  آزمایشات  طراحی  روش های  کتاب 
دانشکده  علمی  هیات  محترم  عضو  صبور  محمدرضا  دکتر  توسط 
عمران منتشر شد. این کتاب جهت طراحی آزمایشات در حوزه های 
مختلف محیط زیستی تهیه گردید، تا عالوه بر ارائه نحوه انتخاب و 
طراحی اولیه آزمایش های قبل از انجام آزمایش، به بررسی روش های 
آماری، دستورالعمل نرم افزار طراحی آزمایش ها و آشنایی با بسته ها 
و روش های مختلف آن، وجوه کاربرد طراحی آزمایش ها، و نهایتاً به 

مطالعات انجام شده نیز بپردازد.

به دولت  وابسته  انتفاعی  و موسسات  بانک ها  شرکت ها، 
مکلفند، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود 
در  تا  نمایند  واریز  کشور  کل  خزانه داری  حساب  به  را 
راستای حل مسائل خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها 
و در قالب پروژه های کاربردی، پایان نامه های تحصیالت 
تحقیقاتی  طرح های  و  پسادکتری  طرح های  تکمیلی، 
دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف 
دانشجویان،  به  پرداخت  قابل  سهم  حداقل  برسانند. 
و  پژوهشگر  دانش آموختگان  پسادکتری،  پژوهشگران 
مبلغ هر طرح شصت درصد خواهد  از  کارورز  نیروهای 
منظور  به  عتف  وزارت  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  بود. 

آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش کیفیت ترمینال های سیار 
با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال 1389 
سایر  تامین  با  فرآیند  این  کرد.  گرفتن  به شکل  شروع 
در  مخابرات  تحقیقات  مرکز  موافقت  نهایتا  و  تجهیزات 
سال 1393 به اتمام رسید و آقای دکترخالقی در دانشکده 
مهندسی برق زحمات خرید و راه اندازی تجهیزات را به 
عهده گرفته و آزمایشگاه با بهترین تجهیزات موجود روز 
دنیا همانند Rohde & Schwarz تجهیز گردید. هدف 
اولیه این آزمایشگاه تست و کیفیت سنجی ترمینال های 
مورد استفاده در شبکه های ارتباط سیار است. از جمله 
تجهیزات قابل ذکر موجود در این آزمایشگاه می توان به 
بازتابی  اتاق  گیگاهرتز،   40 تا  4دهانه  شبکه  تحلیل گر 
می توان  سیار  ترمینال های  اندازه گیری های  مخصوص 
اشاره کرد. با این وجود با تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های 
تحلیل گر  میدان،  اندازه گیری  پروب های  چون  دیگری 

سامانه علم سنجی دانشگاه صنعتی 
آدرس  به   طوسی  خواجه نصیر الدین 
معاونت  توسط   SID.KNTU.AC.IR
و  طراحی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
در  استفاده  برای  و  شده  پیاده سازی 
دسترس است. در این سامانه با تجمیع 
بین المللی  علمی  انتشارات  اطالعات 
پایگاه های  در  علمی  هیئت  عضو  هر 
 Publons (WOS)، شامل؛  استنادی 
و   SCOPUS، Google Scholar
فعالیت های  بررسی  امکان   ،ORCID
با  مقایسه  در  علمی  هیات  عضو  هر 
مقایسه ای  قالب های  در  و  سایرین 
دانشکده،  دانشگاه،  سطح  در  مختلف 
گروه آموزشی و همچنین در مرتبه های 

علمی مختلف، فراهم شده است.
اعضای  سنجی  علم  شاخص های 
شامل  سامانه  این  در  علمی  هیات 
تعداد  شده،  منتشر  مقاالت  تعداد 
در   h-Index شاخص   ، استنادات  کل 
 Scholar و   ISI ،Scopus پایگاه  سه 

می باشد. 
علمی  هیئت  اعضای  از  هریک 
خود  مشخصات  ثبت  با  دانشگاه 
تکمیل  و  استنادی  پایگاه های  در 
در  خویش  اختصاصی  صفحه 
افزایش  باعث  علم سنجی،  سامانه 
پژوهشی  فعالیت های  مشاهده پذیری 
نظام های  در  دانشگاه  رتبه  بهبود  و 
رتبه بندی های بین المللی خواهند شد.

توسعه  به  اقدام  قانون،  از  بند  این  اجرای  در  تسهیل 
سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری )ساتع( 
به آدرس www.sate.atf.gov.ir نموده است. سامانه 
ساتع این امکان را فراهم می آورد که شرکت ها نیازهای 
پژوهشی خود را به اشتراک بگذارند و دانشگاه ها با اطالع 
از اولویت های پژوهشی آن ها، پروژه های تقاضامحور خود 

را به آنها ارائه نمایند.
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکنون 9 
قرارداد با ارزش 12،6 میلیارد ریال در سامانه ساتع منعقد 
شده است. در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور به اختصار 

ارائه می شود.

طیف و مولد سیگنال سایر فعالیت های پژوهشی و خدمات 
تجهیزات  کامل  لیست  می شود.  انجام  نیز  اندازه گیری 
در  آزمایشگاه  اینترنتی  صفحه  در  آزمایشگاه  در  موجود 
دسترس است. به صورت موازی تیم دانشجویی آزمایشگاه 
اندازه گیری  سایر خدمات  و  پژوهشی  پروژه های  روی  بر 
از  خدمات  این  حاضر  حال  در  هستند.  فعالیت  مشغول 
طریق سامانه »شاعا« وزارت عتف و همچنین به زودی از 
طریق سامانه Labsnet معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نیز قابل دسترس عموم و مخصوصا متخصصین 
گروه های  برای  آزمایشگاه  است.  پژوهشی  و  دانشگاهی 
علمی همه  هیات  و همکاران  دانشجویان  همانند  خاص 
فارغ التحصیالن دانشگاه خواجه نصیر  دانشگاه ها و حتی 
تخفیف های بسیار قابل توجهی را در نظر گرفته است که 
آن را در زمره به صرفه ترین آزمایشگاه های این حوزه برای 

خدمات اندازه گیری قرار داده است.

با  خوارزمی  بین المللی  جشنواره  سومین  و  سی  در 
حضور رئیس جمهور، رتبه اول پژوهش های کاربردی 
به دکترسعید بالالیی از دانشگاه خواجه نصیر برای 
طرح سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی رسید. 
از میان 32٨ طرح که امسال به دبیرخانه جشنواره 
ارایه شده بود، 1٠ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به 

عنوان طرح برگزیده معرفی و تجلیل شدند.

مهندسی  دانشکده  استاد  کشاورز،  علی  دکتر 
مکانیک در یازدهمین همایش بین المللی موتورهای 
درون سوز و نفت به عنوان چهره ماندگار علمی موتور 

برگزیده شدند.

هوافضا،  دانشکده  تمام  استاد  روشنیان  جعفر  دکتر 
پیشکسوت  و  ملی  سطح  در  اثرگذار  استاد  بعنوان 
سال  در  کشور  هوافضای  فناوری  و  علوم  حوزه  در 

139٨برگزیده شدند.
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 دانشگاه و صنعت بين
 هاي مادي و معنويتالش براي تامين سرمايه  

ها و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز نوآوري نصير براي حمايت از خالقيت
كند مسافران آغاز به كار كرد و هر روز بيش از پيش تالش مي 96هاي نوآورانه دانشجويان در سال ايده

بنيان با خود همراه كند. دانشجويان و دانش آموختگان در دنياي بكر اقتصاد دانشبيشتري را براي سفر 
توانند از طريق پست و تمام عالقمنداني كه دل در گرو خالقيت و گره زدن آن با دانش دارند مي

هاي مهندسي با مركز نوآوري نصير واقع در مجموعه دانشكده  roshd.kntu.ac.irالكترونيكي 
  مكانيك، صنايع و مواد، در ارتباط باشند 
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آزمایشگاه تحقيقاتی سنجش کيفيت ترمينال های سيار

  

 یسامانه علم سنجراه اندازی 
 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

عملکرد  یابیدر ارز رگذاریتاث یاز حوزه ها یکی
در در رتبه  ژهیدانشگاه، به و یپژوهش و فناور

انتشار  ،یالملل نیو ب یمل ،یعلم یها یندب
ارجاعات  زانیم نیو همچن اتیمقاالت در نشر

اه رت. اس یعلم ئتیه یشده توسط اعضا افتیدر
 نیو ارائه ا عیبه منظور تجم یاسامانه یانداز

 ،یمختلف استناد یها گاهیبر پا یاطالعات مبتن
دانشگاه، به  یحوزه پژوهش و فناور یهاتیاز اولو

حوزه بوده  نیاقدامات در ا یاصل یان متولعنو
 ت.اس

 یسامانه علم سنج یساز ادهیو پ یپروژه طراح
ا ب ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

اطالعات در دستور کار  یفناور تیریمد تیمحور
با  ت.گرفته اسدانشگاه  یپژوهش و فناور تمعاون

 تیقابل شیسامانه در افزا نیا ریاشاره به تأث
پژوهشگران دانشگاه در  یهده دستاوردهامشا

 عیسامانه با تجم نیدر ا، یحوزه انتشارات علم
هر عضو  یالملل نیب یاطالعات انتشارات علم

 شامل؛ یناداست یهاگاهیدر پا یعلم ئتیه
Publons (WOS) ،SCOPUS ،Google 

Scholar  وORCID یها تیفعال ی، امکان بررس 
و در  نیریا ساب سهیدر مقا یعلم اتیهر عضو ه

مختلف در سطح دانشگاه،  یاسهیمقا یهاقالب
 یدر مرتبه ها نیو همچن یدانشکده، گروه آموزش

 ت.مختلف، فراهم شده اس یعلم
آقای دکتر محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیان نمود که این سامانه در حال حاضر 

 ئتیهمحترم  یاعضاراه اندازی شده است و 
و تکمیل ثبت  یبرابایستی انشگاه د یعلم

 لیو تکم یاستناد یها گاهیمشخصات خود در پا
 نیااقدام نمایند.  خود در سامانه یصفحه اختصاص

 تیفعال یریمشاهده پذ شیمنجر به افزا یهمکار
و بهبود رتبه دانشگاه  یعلم ئتیه یاعضا یها

 یدر نظام ها یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت
 د.خواهد ش یالملل نیب یها یرتبه بند

 و یابیدفتر نظارت، ارز تیبا توجه به مسئول
 یاه تیفعال یابیدر رصد و ارز تیفیک نیتضم
سامانه به  نیدانشگاه، ا یعلم ئتیه یاعضا

 یجهت بهره بردار  SID.KNTU.AC.IRادرس
 .آن دفتر شد لیتحو

 سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه
 سال از ایران مخابرات تحقیقات مرکز مایتح با سیار هایترمینال کیفیت سنجش تحقیقاتی آزمایشگاه

 قاتتحقی مرکز موافقت نهایتا و تجهیزات سایر تامین با فرایند این. کرد گرفتن شکل به شروع 1۳۸9
راه و خرید زحمات برق مهندسی دانشکده در دکترخالقی آقای و رسید اتمام به 1۳9۳ سال در مخابرات

 & Rohde همانند دنیا روز موجود تجهیزات بهترین با ایشگاهآزم و گرفته عهده به را تجهیزات اندازی
Schwarz در استفاده مورد هایترمینال سنجی کیفیت و تست آزمایشگاه این اولیه هدف. گردید تجهیز 

 گرتحلیل به توانمی آزمایشگاه این در موجود ذکر قابل تجهیزات جمله از .است سیار ارتباط هایشبکه
. کرد اشاره توانمی سیار هایترمینال هایگیریاندازه مخصوص بازتابی اتاق گیگاهرتز، 40 تا دهانه4 شبکه

 طیف گرتحلیل میدان، گیریاندازه هایپروب چون دیگری هایدستگاه به آزمایشگاه تجهیز با وجود این با
 تجهیزات کامل تلیس. شودمی انجام نیز گیریاندازه خدمات و پژوهشی هایفعالیت سایر سیگنال مولد و

 دانشجویی تیم موازی صورت به .است دسترس در آزمایشگاه اینترنتی صفحه در آزمایشگاه در موجود
 حاضر حال در. هستند فعالیت مشغول گیریاندازه خدمات سایر و پژوهشی هایپروژه روی بر آزمایشگاه

 معاونت Labsnet سامانه ریقط از زودی به همچنین و عتف وزارت "شاعا" سامانه طریق از خدمات این
 پژوهشی و دانشگاهی متخصصین مخصوصا و عموم دسترس قابل نیز جمهوری ریاست فناوری و علمی
 حتی و هادانشگاه همه علمی هیات همکاران و دانشجویان همانند خاص هایگروه ایبر آزمایشگاه. است
 در را آن که است گرفته نظر در را جهیتو قابل بسیار هایتخفیف نصیر خواجه دانشگاه التحصیالن فارغ
 ت.اس داده قرار گیریاندازه خدمات برای حوزه این هایآزمایشگاه ترینصرفه به زمره

 

 98در سال  سامانه ساتعمروری بر فعالیتهای 
 ی، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشت انتفاعی وابسته به دولت مکلفندها و موسساها، بانکشرکت

تا در راستای حل مسائل خود از طریق توافقنامه با داری کل کشور واریز نمایند خود را به حساب خزانه
های های پسادکتری و طرحهای تحصیالت تکمیلی، طرحنامهپروژه های کاربردی، پایانها و در قالب دانشگاه

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند. حداقل سهم قابل پرداخت به تحقیقاتی دانش
 شصتو نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح  آموختگان پژوهشگرسادکتری، دانشجویان، پژوهشگران پدانش

به منظور تسهیل در اجرای این بند از قانون،  عتفخواهد بود. معاونت پژوهشی و فناوری وزارت  درصد
 www.sate.atf.gov.irاقدام به توسعه سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری )ساتع( به آدرس 

ها نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک آورد که شرکتامانه ساتع این امکان را فراهم میس نموده است.
 د.به آنها ارائه نماینهای تقاضامحور خود را ها، پروژههای پژوهشی آنها با اطالع از اولویتبگذارند و دانشگاه

میلیارد ریال در سامانه ساتع  12،6قرارداد با ارزش  9اجه نصیرالدین طوسی تاکنون در دانشگاه صنعتی خو
 ارائه می شود.به اختصار در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور  منعقد شده است.
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ها نیازهای پژوهشی خود را به اشتراک آورد که شرکتامانه ساتع این امکان را فراهم میس نموده است.
 د.به آنها ارائه نماینهای تقاضامحور خود را ها، پروژههای پژوهشی آنها با اطالع از اولویتبگذارند و دانشگاه

میلیارد ریال در سامانه ساتع  12،6قرارداد با ارزش  9اجه نصیرالدین طوسی تاکنون در دانشگاه صنعتی خو
 ارائه می شود.به اختصار در ادامه گزارش عملکرد بند مذکور  منعقد شده است.

 

  
 

 

  

 یسامانه علم سنجراه اندازی 
 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

عملکرد  یابیدر ارز رگذاریتاث یاز حوزه ها یکی
در در رتبه  ژهیدانشگاه، به و یپژوهش و فناور

انتشار  ،یالملل نیو ب یمل ،یعلم یها یندب
ارجاعات  زانیم نیو همچن اتیمقاالت در نشر

اه رت. اس یعلم ئتیه یشده توسط اعضا افتیدر
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حوزه بوده  نیاقدامات در ا یاصل یان متولعنو
 ت.اس

 یسامانه علم سنج یساز ادهیو پ یپروژه طراح
ا ب ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت
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 شامل؛ یناداست یهاگاهیدر پا یعلم ئتیه
Publons (WOS) ،SCOPUS ،Google 

Scholar  وORCID یها تیفعال ی، امکان بررس 
و در  نیریا ساب سهیدر مقا یعلم اتیهر عضو ه

مختلف در سطح دانشگاه،  یاسهیمقا یهاقالب
 یدر مرتبه ها نیو همچن یدانشکده، گروه آموزش

 ت.مختلف، فراهم شده اس یعلم
آقای دکتر محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیان نمود که این سامانه در حال حاضر 
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 آموزش الفبای نوآوری، خالقیت و مهارت های  �
الزم در جهت موفقیت یک کسب  وکار

 حمایت از ایده ها و طرح های دانشجویان �
 تسهیل شکل گیری شرکت های دانش بنیان �
و  � نوآورانه  محصوالت  تجاری سازی  به  کمک   

مبتنی بر دانش به وسیله ایجاد ارتباط سازنده بین 
دانشگاه و صنعت

 تالش برای تامین سرمایه های مادی و معنوی �
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
و  خالقیت ها  از  حمایت  برای  نصیر  نوآوری  مرکز 
به  آغاز   96 سال  در  دانشجویان  نوآورانه  ایده های 
می کند  تالش  پیش  از  بیش  روز  هر  و  کرد  کار 
بکر  دنیای  در  سفر  برای  را  بیشتری  مسافران 
اقتصاد دانش بنیان با خود همراه کند. دانشجویان 
و دانش آموختگان و تمام عالقمندانی که دل در 
گرو خالقیت و گره زدن آن با دانش دارند می توانند 
از طـریق پست الکترونیکی  roshd.kntu.ac.ir با 
مرکز نوآوری نصیر واقع در مجموعه دانشکده های 
مهندسی مکانیک، صنایع و مواد، در ارتباط باشند 

  

  

  
  

         

 

  
هاي استارتاپي و كارآفريني داغ است و هر روز نام نهادهاي فعال در زيست اين روزها كه بازار فعاليت

بيشتر از قبل به گوش عالقمندان به اين حوزه  به خصوص نهادهاي حمايتي بوم كارآفريني كشور
  يكي از بازيگران اين عرصه بيشتر بدانيم.به عنوان  مركز نوآوريرسد؛ بد نيست كه كمي درباره مي

محصولي نوآورانه  يها به دنبال عرضهاند. آنهاي نوآورانه ايجاد شدهمراكز نوآوري با هدف جذب ايده
بنيان، گيري يك ايده دانش. كار اصلي يك مركز نوآوري كمك به شكلدانش به بازار هستند رمبتني ب

سازي اين ايده است. اهداف اصلي مراكز و نهايتا تالش براي تجاري -چه دانشيچه مالي -حمايت از آن 
  توان به صورت زير برشمرد:نوآوري را مي

 هاي نو و مبتني ترويج تفكر نوآورانه و خالقانه در ميان دانشجويان و ترغيب آنان به خلق ايده
  بر دانش

 بنياندانش يهادهيو پرورش ا رشد يبرا يو بستر تيبروز خالق يمناسب برا نهيزم جاديا 
 وكارهاي الزم در جهت موفقيت يك كسب آموزش الفباي نوآوري، خالقيت و مهارت 
 هاي دانشجويانها و طرححمايت از ايده 
 بنيانهاي دانشگيري شركتتسهيل شكل 
 سازي محصوالت نوآورانه و مبتني بر دانش به وسيله ايجاد ارتباط سازنده كمك به تجاري

 دانشگاه و صنعت بين
 هاي مادي و معنويتالش براي تامين سرمايه  

ها و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز نوآوري نصير براي حمايت از خالقيت
كند مسافران آغاز به كار كرد و هر روز بيش از پيش تالش مي 96هاي نوآورانه دانشجويان در سال ايده

بنيان با خود همراه كند. دانشجويان و دانش آموختگان در دنياي بكر اقتصاد دانشبيشتري را براي سفر 
توانند از طريق پست و تمام عالقمنداني كه دل در گرو خالقيت و گره زدن آن با دانش دارند مي

هاي مهندسي با مركز نوآوري نصير واقع در مجموعه دانشكده  roshd.kntu.ac.irالكترونيكي 
  مكانيك، صنايع و مواد، در ارتباط باشند 
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اخبار دانشگاه



ماهنامه پژوهشی و فّناوری
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یک دوره دانش افزایی با محوریت 
تجاری سازی  صنعتی،  پروپوزال  تدوین  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی 
محصوالت صنعتی و مدیریت پروژه را در محل دانشکده مهندسی برق به 
صورت 4 کارگاه تخصصی چهار ساعتی در تاریخ 98/11/15 و 98/11/16 
برگزار نمود. دکتر هادی اسالمیان، از اساتید کارآفرینی و مدیریت در این 
دوره به عنوان مدرس حضور داشتند. عناوین مطرح شده در هر یک از 

دوره ها به شرح ذیل می باشد:
کارآفرینی،  � از  نمونه هایی  کارآفرینی،  مفهوم  ارایه   : کارآفرینی   

ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی، نقش 
دانشگاه ها در فرآیند کارآفرینی.

 پروپوزال صنعتی: تبدیل ایده به محصول و نقش پروپوزال در  �
این فرآیند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک 

ارایه  متقابل،  مسائل  و  نیازها  فهم  منظور  به  دانشگاه  و  صنعت  میان 
چهارچوب پروپوزال صنعتی.

 تجاری سازی: ارایه ی فرآیند و مراحل تجاری سازی، سیستم های  �
مدیریتی حاکم بر فرآیند تجاری سازی، انواع مدل ها و پارمترهای دخیل 

.4P Marketing Mixture :بازاریابی
بر  � نظارت  فرآیند  مدیریت،  تعریف  پروژه:  کنترل  و  مدیریت   

.MS Project سیستم، روش های کنترل پروژه، آشنایی با نرم افزار
پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی  انتهای دوره شرکت کنندگان  در 
با حضور کارآفرینان مطرح و ترجیحاً در زمینه های فنی و مهندسی، به 
صورت هدفمند و به تفکیک هیات علمی و دانشجویان و فارغ التحصیالن 

برگزار شود. 

خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  پیرو 
و  علمی  جدید  ظرفیت های  ایجاد  و  علمی  بسیج 
پژوهشی به منظور استفاده از فرصت به کارگیری نخبگان 
دانشگاه ها،  پیشرفته در  پژوهشی  برنامه هاي  وظیفه در 
به کارگیری  پژوهشِي  علمي،  همکاری های  تفاهم نامۀ 
و  دانشگاه  بین  وظیفه  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  و  ملي  دفاع  عالي  پژوهشگاه 

نصیرالدین طوسی منعقد شد. 
در این خصوص نخبگان وظیفه بایستی با هماهنگی 
استاد راهنمای خود، طرح پژوهشی خود را تهیه و جهت 
ارسال  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  به  بررسی 
می نمایند. پروژه نخبگان وظیفه با تایید دانشگاه، به مرکز 
نخبگان وظیفه در دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات 
راهبردي ارسال می شود. موضوع طرح پژوهشی بایستی 
سرفصل های  در  و  دانشگاه  مأموریت های  با  متناسب 
پژوهشی مبتني بر نیازهاي اساسي کشور و با تأکید بر 

نیازهاي دفاعي- امنیتي تعریف شود. مسئولیت کیفیت 
پژوهش به عهده استاد راهنمای نخبه است. فعالیت های 
از  مي بایست  وظیفه  نخبگان  به  ارجاعي  فني  علمي- 

سطح باالي علمي- فني برخوردار باشد.
بایستی  وظیفه  نخبه  راهنمای  استاد  راستا،  این  در 
نخبه  بیمه  و هزینه  ماهیانه  به حقوق  اعتبارات مربوط 
وظیفه را طبق قوانین نیروهای مسلح، پیش بینی، تأمین 
و به موقع پرداخت  نماید. همچنین استاد راهنمای نخبه 
ماهه(  )سه  دوره  اي  منظم  گزارش های  بایستی  وظیفه 
از پیشرفت فعالیت پژوهشی نخبه وظیفه را به  معاونت 
پژوهشی و فناوری دانشگاه ارائه نماید. الزم به توضیح 
است که فعالیت پژوهشي نخبه وظیفه براي مدت زمانی 
فعالیت  ماه   19 حداکثر  و  14ماه  حداقل  محدوده  در 
پیوسته پژوهشي تعریف شود که یک ماه از این مدت 
برای تهیه و تصویب طرح در دانشگاه عالي دفاع ملي در 

نظر گرفته خواهد شد.

از فعالیت ها و کسب و  در شرایطی که شیوع بیماری کرونا بسیاری 
کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است، ضروری است به منظور کاهش 
دانشگاه ها  مرتبط  فعالیت های  و  اقدامات  بیماری،  این  انتقال  احتمال 
از  یکی  گیرد.  قرار  بازنگری  و  بررسی  مورد  نیز  عالی  آموزش  مراکز  و 
به  ورود  برای  دانشجویان  آماده سازی  برای  دانشگاه ها  مهم  برنامه های 
مستمر  صورت  به  که  بوده  کار  واقعی  محیط  در  کارآموزی  کار،  بازار 
اجرا می گردیده است. بنابراین الزم است دوره های کارآموزی با کیفیت 
مناسب برگزار و دانشجویان مفاهیم و مهارت های مرتبط را کسب نمایند. 
بر این اساس معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با توجه به شرایط استانی توصیه های زیر را 

ارائه نمودند:
 مناسب بودن شرایط بهداشتی در محل های کارآموزی ]
 موافقت با دوره های کارآموزی فقط برای دانشجویانی که می توانند  ]

سال 99 فارغ التحصیل شوند
به  ] حداقلی  نیاز  که  کارآموزی  برای  مناسب  فرصت های  معرفی   

حضور فیزیکی دانشجویان داشته باشند
و  ] علم  پارک های  و  مراکز رشد  کارآموزی در  برگزاری دوره های   

فناوری با شرایط ایمن و بهداشتی

ءدو ماهنامه پژوهش و فّناوری
شماره 13
سال سّوم
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صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فّناوری
مدیر اجرایی : دکتر محمد کریمی

کارشنـاسـان اجـرایی: الهه قلی پور، 
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به کارگيری نخبگان و استعدادهای برتر وظيفه در طرح های 
پژوهشی دانشگاه

توصیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان 
در شرایط شیوع بیماری کرونا
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و  تجاری سازی محصوالت صنعتی  پروپوزال صنعتی،  تدوین  مهارت افزایی،  و  کارآفرینی  محوریت  با  دانش افزایی  دوره  برگزاری 
4 .......................................................................................................................................................................................................... مدیریت پروژه
4 .......................................... توصیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کرونا

برخی از اقدامات معاونت 
پژوهش و فناوری در شرایط 

شیوع کرونا

عدم دریافت نسخه کاغذی 
پایان نامه ها

بر شرایط بحرانی  فائق آمدن  در راستای 
فناوری  و  پژوهشی  معاونت  توسط  کرونا 

دانشگاه اقدامات ذیل انجام گرفته است:
Ó  مکاتبات الزم با اپراتورهای تأمین کننده 

به منظور اخذ تخفیف در  اینترنت  سرویس 
هزینه اتصال به سامانه های آموزش مجازی 

دانشگاه
Ó  جهت  ،VPN سرویس  راه اندازی   

و  مقاالت  دانلود  سرویس  به  دسترسی 
پایگاه های استنادی

Ó  امکان استفاده خارج از نوبت از خدمات 
دانشگاه،   )HPC( موازی  پردازش  سرویس 

برای انجام محاسبات سریع
Ó  خارج پایان نامه ها  به  امکان دسترسی   

از دانشگاه از طریق سامانه نوسا
Ó  اینترنتی فروشگاه  مجدد  راه اندازی   

کتب دانشگاه به دلیل مشکالت نرم افزاری

با توجه به اجرای طرح عدم دریافت نسخه 
کتابخانه های  توسط  پایان نامه ها  کاغذی 
به  پایان نامه ها  تحویل  لزوم  و  دانشگاه 
کتابخانه های دانشکده ها جهت انجام مراحل 
به  عنایت  با  و  دانشجویان  فارغ التحصیلی 
محیط  در  دانشجویان  حضور  امکان  عدم 
نسخه  دانشجویان  پس  این  از  دانشگاه، 
در  را  پایان نامه   Pdf و   Word فایل  نهایی 
اختیار استاد راهنما قرارداده و استاد راهنما 
کتابخانه ها  مسئولین  به  را  مذکور  فایل های 
فارغ التحصیلی  مراحل  تا  می نمایند  ایمیل 
ایمیلی  چنین  ارسال  گیرد.  صورت  دانشجو 
به منزله تایید نسخه نهایی پایان نامه توسط 

استاد راهنما است.

 آشنایی دانشجویان با محیط کسب توسط مدیران اجرایی و خبرگان  ]
صنعتی به صورت مجازی

و  ] تولید«  »جهش  راستای  در  ضروری  فصل های  سر  تدوین   
آسیب شناسی صنایع کشور

با برنامه ریزی دقیق می توان شرایط موجود را تبدیل به فرصتی برای 
ارتقای هرچه  راستای  نمود و در  بهبود در دوره های کارآموزی  و  تحول 

بیشتر توانمندی ها و مهارت های شغلی دانشجویان حرکت کرد. 

برگزاری دوره دانش افزایی با محوریت کارآفرینی و مهارت افزایی، تدوین 
 پروپوزال صنعتی، تجاری سازی محصوالت صنعتی و مدیریت پروژه

 

 

والت محص تجاری سازی، پروپوزال صنعتیو مهارت افزایی، تدوین  کارآفرینیبا محوریت دانش افزایی دوره برگزاری 
 مدیریت پروژهصنعتی و 

و  محصوالت صنعتی تجاری سازی، پروپوزال صنعتیرت افزایی، تدوین و مها کارآفرینیدانش افزایی با محوریت دوره و فناوری دانشگاه یک معاونت پژوهشی 
. دکتر هادی اسالمیان، نمودبرگزار  16/11/9۸و  1۵/11/9۸در تاریخ تخصصی چهار ساعتی کارگاه  4برق به صورت مهندسی در محل دانشکده را  مدیریت پروژه

 باشد:ها به شرح ذیل می  هر یک از دوره ن مطرح شده دراویعن ر داشتند.حضوبه عنوان مدرس در این دوره از اساتید کارآفرینی و مدیریت 
 ها در اه ، نقش دانشگهایی از کارآفرینی، ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی مفهوم کارآفرینی، نمونه ارایه:  کارآفرینی

 فرایند کارآفرینی.
 :ل و نقش پروپوزال در این فرایند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک میان صنعت و تبدیل ایده به محصو پروپوزال صنعتی

 دانشگاه به منظور فهم نیازها و مسائل متقابل، ارایه چهارچوب پروپوزال صنعتی.
 ها و پارمترهای دخیل، بازاریابی:  سازی، انواع مدلهای مدیریتی حاکم بر فرایند تجاری  سازی، سیستم ی فرایند و مراحل تجاری ارایه سازی: تجاری

4P Marketing Mixture. 
 :افزار  های کنترل پروژه، آشنایی با نرمتعریف مدیریت، فرایند نظارت بر سیستم، روش مدیریت و کنترل پروژهMS Project. 

های فنی و مهندسی، به صورت هدفمنمد  رینان مطرح و ترجیحا در زمینهدر انتهای دوره شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی با حضور کارآف
 یان و فارغ التحصیالن برگزار شود. انشجوو د هیات علمی و به تفکیک

     

 

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کروناتوصیه
ها و کسب و کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. تیاز فعال یاریدر کشور شده و بس یاژهیو طیشرا جادیموجب ا ریچند ماه اخ یکرونا ط یماریب وعیش
 انیو در خطر قرار نگرفتن دانشجو یماریب نیکاهش احتمال انتقال ا یبرا زین یها و مراکز آموزش عالمرتبط دانشگاه یهاتیاساس الزم است اقدامات و فعال نیبرا

است.  دهیگردیکار بوده که به صورت مستمر اجرا م یواقع طیدر مح انیدانشجو یآموزها، کارمهم دانشگاه یهااز برنامه یکی. ردیقرار گ یو بازنگر یمورد بررس
زم توجه بوده و ال بلقا اریفته شده، بسفراگر یمطالب علم یریورود به بازار کار و بکارگ یبرا انیدانشجو یسازها در آمادهو نقش آن یکار آموز یهادوره تیاهم

معاونت پژوهش و فناوری اساس  نی. بر اندیمرتبط را کسب نما یهاو مهارت میمفاه انیفوق برگزار و دانشجو یهامناسب دوره تیفیاالمکان با کیاست حت
 ارائه نمودند:را  ریزتوصیه های  یاو منطقه یاستان طیراشبا توجه به ها و مراکز آموزش ها، پژوهشگاهدانشگاهبه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات 

 های کارآموزی دانشجویاندر محل یبهداشت یهاپروتکل تیحضور و رعا طیمناسب بودن شرا 
  شوند لیفارغ التحص 99توانند سال یکه م یانیدانشجو یفقط برا یکارآموز یهادورهموافقت با 
 ندیخود استفاده نما صیحسب تشخ یآموزکار یهااز دوره یبخش یبراای فنی و حرفهسازمان  یتخصص یهاورهتوانند از دیاالمکان میها حتدانشگاه. 
 ضور فراهم ح یبرا منیا یطیمح ایداشته باشند و  انیدانشجو یکیزیبه حضور ف یاز حداقلیکه ن یکارآموز یبراهای مناسب شناسایی و معرفی فرصت

 ندینما
 مربوطه یهاپروتکل تیو رعا منیا طیدر صورت وجود شرای علم و فناور یهامراکز رشد و پارکی در کارآموز یهادوره یبرگزار 
 یبه صورت مجاز یو خبرگان صنعت ییاجرا رانیتوسط مد یشغل یهاکسب و کار و مهارت طیبا مح انیو کامل دانشجو جامع ییآشنا 
 جهت  انیدانشجو یکارآموز یهاهدورو استفاده از  " دیجهش تول "مک به و ک یتحقق شعار سال جاری در راستای ضرور یهاسر فصل نیتدو

 کشور عیصنا یشناس بیبازار و آس ییشناسا
 یهانموده و شاهد دستاورد یآموزکار یهاتحول و بهبود در دوره یبرا یبه فرصت لیموجود را تبد طیشرا ق،یدق یزیرکامل موارد و برنامه یاست با بررس دیام

 .میباش انیدانشجو یشغل یهاها و مهارتیتوانمند شیافزامثبت آن در 
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 باشد:ها به شرح ذیل می  هر یک از دوره ن مطرح شده دراویعن ر داشتند.حضوبه عنوان مدرس در این دوره از اساتید کارآفرینی و مدیریت 
 ها در اه ، نقش دانشگهایی از کارآفرینی، ارتباط آن با تجاری سازی، برخی از مسائل مربوط به کار آفرینی مفهوم کارآفرینی، نمونه ارایه:  کارآفرینی

 فرایند کارآفرینی.
 :ل و نقش پروپوزال در این فرایند، دلیل اصلی مهم بودن پروپوزال صنعتی: ارایه زبان مشترک میان صنعت و تبدیل ایده به محصو پروپوزال صنعتی

 دانشگاه به منظور فهم نیازها و مسائل متقابل، ارایه چهارچوب پروپوزال صنعتی.
 ها و پارمترهای دخیل، بازاریابی:  سازی، انواع مدلهای مدیریتی حاکم بر فرایند تجاری  سازی، سیستم ی فرایند و مراحل تجاری ارایه سازی: تجاری

4P Marketing Mixture. 
 :افزار  های کنترل پروژه، آشنایی با نرمتعریف مدیریت، فرایند نظارت بر سیستم، روش مدیریت و کنترل پروژهMS Project. 

های فنی و مهندسی، به صورت هدفمنمد  رینان مطرح و ترجیحا در زمینهدر انتهای دوره شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که دوره های تکمیلی با حضور کارآف
 یان و فارغ التحصیالن برگزار شود. انشجوو د هیات علمی و به تفکیک

     

 

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت کارآموزی دانشجویان در شرایط شیوع بیماری کروناتوصیه
ها و کسب و کارها را تحت الشعاع خود قرار داده است. تیاز فعال یاریدر کشور شده و بس یاژهیو طیشرا جادیموجب ا ریچند ماه اخ یکرونا ط یماریب وعیش
 انیو در خطر قرار نگرفتن دانشجو یماریب نیکاهش احتمال انتقال ا یبرا زین یها و مراکز آموزش عالمرتبط دانشگاه یهاتیاساس الزم است اقدامات و فعال نیبرا

است.  دهیگردیکار بوده که به صورت مستمر اجرا م یواقع طیدر مح انیدانشجو یآموزها، کارمهم دانشگاه یهااز برنامه یکی. ردیقرار گ یو بازنگر یمورد بررس
زم توجه بوده و ال بلقا اریفته شده، بسفراگر یمطالب علم یریورود به بازار کار و بکارگ یبرا انیدانشجو یسازها در آمادهو نقش آن یکار آموز یهادوره تیاهم

معاونت پژوهش و فناوری اساس  نی. بر اندیمرتبط را کسب نما یهاو مهارت میمفاه انیفوق برگزار و دانشجو یهامناسب دوره تیفیاالمکان با کیاست حت
 ارائه نمودند:را  ریزتوصیه های  یاو منطقه یاستان طیراشبا توجه به ها و مراکز آموزش ها، پژوهشگاهدانشگاهبه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات 

 های کارآموزی دانشجویاندر محل یبهداشت یهاپروتکل تیحضور و رعا طیمناسب بودن شرا 
  شوند لیفارغ التحص 99توانند سال یکه م یانیدانشجو یفقط برا یکارآموز یهادورهموافقت با 
 ندیخود استفاده نما صیحسب تشخ یآموزکار یهااز دوره یبخش یبراای فنی و حرفهسازمان  یتخصص یهاورهتوانند از دیاالمکان میها حتدانشگاه. 
 ضور فراهم ح یبرا منیا یطیمح ایداشته باشند و  انیدانشجو یکیزیبه حضور ف یاز حداقلیکه ن یکارآموز یبراهای مناسب شناسایی و معرفی فرصت

 ندینما
 مربوطه یهاپروتکل تیو رعا منیا طیدر صورت وجود شرای علم و فناور یهامراکز رشد و پارکی در کارآموز یهادوره یبرگزار 
 یبه صورت مجاز یو خبرگان صنعت ییاجرا رانیتوسط مد یشغل یهاکسب و کار و مهارت طیبا مح انیو کامل دانشجو جامع ییآشنا 
 جهت  انیدانشجو یکارآموز یهاهدورو استفاده از  " دیجهش تول "مک به و ک یتحقق شعار سال جاری در راستای ضرور یهاسر فصل نیتدو

 کشور عیصنا یشناس بیبازار و آس ییشناسا
 یهانموده و شاهد دستاورد یآموزکار یهاتحول و بهبود در دوره یبرا یبه فرصت لیموجود را تبد طیشرا ق،یدق یزیرکامل موارد و برنامه یاست با بررس دیام

 .میباش انیدانشجو یشغل یهاها و مهارتیتوانمند شیافزامثبت آن در 
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