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 شگفتارپی

 

 از دیدگاه مقام معظم رهبری ISIمجالت 

امروزه یکی از معیارهای 

ارزیابی رشد علمی کشور و 

مقایسه بین مراکز علمی 

مختلف، مقاالت چاپ شده در 

نشریات بین المللی می باشد. 

راجع به مالک ها و معیارهای 

ارزیابی فوق، انتقادات و 

نظرات متفاوتی وجود دارد. 

ال حاضر به هر حال در ح

مالک فوق تاثیر گذارترین 

مالک بوده و تا زمانی که 

مورد تجدید نظر قرار نگرفته 

به عنوان شاخصی در ارائه 

گزارش ها و از جمله همین 

گزارش مورد استفاده قرار می 

 ISIمی در مجالت مقام معظم رهبری بارها در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در رابطه با انتشار مقاالت عل گیرد.

 برخی از آنها ذیال جهت توجه پژوهشگران، اساتید و مسئولین امر ارائه شده است.رهنمود هایی را ارائه کرده اند که 

 

 انتشار مقاله کار مهم و درجه یک نیست

کارِ  -له و نشر آن در دنیاتولید مقا -هاى علمىِ منتشر شده در مجلّات معتبر دنیا اطّالع داشتم؛ اما این کار بنده از آمار مقاله

ى کار صورت نگرفته، بلکه باید این فکر در اینجا پخته، تولید و اجرایى شود و به  ى یک نیست و با انجام آن، همه مهم و درجه

ها هم خیلى کار در کشور صورت گرفته  ى عمل درآید، تا بشود گفت پیشرفت حاصل شده است. البته در همین زمینه مرحله

 (81/ 00/ 10)بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی  ایم. حرکت کرده و به راه افتاده است و ما

 کنند ی محقق ما را چاپ نمی در زمینه علوم انسانی مقاله

طور که  شویم. البته همان گاهى دچار مشکالتى مى ISIى کارهاى تحقیقاتى و درج مقاالت علمىِ خود در مجالت  ما در زمینه

 بعضى که – انسانى علوم ى زمینه در بخصوص –حجم مقاالتى که از ما چاپ شده، خوب است؛ اما من اطالع دارم ذکر کردند، 

که با مبانى آنها سازگار نیست. بله، ممکن است ما  خاطر این کنند؛ چرا؟ به  ى محقق ما را چاپ نمى اصالً مقاله ISI مجالت از

 –یى رسیده  مباحث حرفهایى داشته باشیم؛ پژوهشگر ما تحقیقى کرده و به نقطهشناسى، تربیت و دیگر  ى فلسفه، روان درباره

 هماهنگ آن ارزشهاى با و است غرب که – دانش این خاستگاه با که کرده باز را مرزى و – خواهیم مى ما که چیزى همان

 –کنند دنیاى لیبرال  خیال مى که ها بعضى لوحىِ ساده پاسخ هم این! کنند نمى چاپ را مقاله لذا نیست؛ سازگار – است

 با هم را علمى پژوهش حتّى آنها نه، بگوید؛ تواند مى خواهد، مى هرچه هرکس و است باز کلمه واقعى معناى به دموکراسى
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 خواهید کنید؛ تحقیق ندارید، اطالع شما اگر. است انگیز عبرت و هشداردهنده چیزهاى ى جمله از این،! کنند مى کار میزان

 کنم. آنچه من عرض مى به رسید

خواهم  گوید من این نتیجه را مى هاى علمىِ خود مى گفتند حکومت استالین به پژوهشگاه ما شنیده بودیم که زمان استالین مى

طور  کردیم که همین ها ما یقین مى وقت گفتند. آن ها مى ها و غربى دربیاورید! علم، آزاد نبود. البته این قضیه را هم امریکایى

گویم شاید این هم تهمتِ به استالین بوده!  زنند، مى بینم حرفهاى خالف مى کنم. از بس مى ، ولى االن بنده شک مىاست

 قبول را این استالین آمد، درمى دیالکتیک اصول برخالف اش نتیجه علمى، کاوش یک اگر – دروغ یا راست –گفتند  مى

 چشمِ به را این دموکراسى –نتیجه برسد! االن ما در دنیاى لیبرال  این به که کنید تحقیق طورى باید گفت مى کرد؛ نمى

 پژوهشگر علمىِ تحقیق! اش بسته کراوات و اتوکشیده و نزاکت با و منظم و مدرن شکل به منتها بینیم؛ مى داریم خودمان

 ست!حرفى زده، قابل درج در آن مجله نی ISI داوران هاى چارچوب برخالف موضوع فالن در که مسلمانى

 اسالمى فکر کنید ISIروى ایجاد یک مرکز 

اسالمى فکر کنید و در این خصوص با کشورهاى اسالمى وارد مذاکره شوید. ما خوشبختانه در  ISIبیایید روى ایجاد یک مرکز 

در  ISIت ى خود را با مجال بین کشورهاى اسالمى، پیشرفته هستیم. البته ایجاد این مرکز اسالمى معنایش این نیست که رابطه

وجود بیاوریم تا متعلق به خودمان باشد؛ این هم بشود یک مرجع معتبر. از این کارها  دنیا قطع کنیم؛ نه، این مرکز را هم به

/ 07ها  )بیانات در دیدار جمعی از رؤساى دانشگاه. شاءالل ّه به پیشرفت کشور بیشتر کمک خواهید کرد هرچه بیشتر بکنید، ان

01 /83) 

 

 ارتقاء اعضا هیئت علمی های مالک

 هاى علمى است. این مالک ى مالک ارتقاء اعضاى هیئت هاى آقایان بود، مسئله اى هم در صحبت ى دیگر که اشاره یک نکته

هاى خوب و درستى است؛ لیکن اینها تنها مالک نباشد. حاال  و اینها، همه حرف ISIها چیست؟ خوب، حاال مقاله و مجالت 

چنان که اهل فن و افراد مطلع به بنده گزارش  هم همیشه مالک نیست. آن ISIى در مجالت  شده جخود این مقاالت در

هاى  چنان نیست که صرف این معنا یک مالک دائمى به حساب بیاید؛ لیکن مالک دهند، اینها سطوح مختلفى دارد و آن می

نشجوپرورى و شاگردپرورى و به ثمر رساندن شاگرد، دیگرى هم وجود دارد: مثالً فرض کنید پرورش دانشجو. استادى که در دا

 دهد، یا نظر نوى در مسائل علمى و دانشگاهى ابراز میکند؛ مالکِ ارتقاء است. این مالک از خودش یک کار درخشانى نشان می

دانشگاه ها و  )بیانات در دیدار روسای هاى علمى قرار داد. شود تدوین کرد و مالک ارتقاء اعضاى هیئت هاى گوناگون را مى

 (13/1/81موسسات آموز عالی 

 پژوهشها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم

 – بکنم تکیه رویش که بودم کرده یادداشت اینجا هم من و کردند هم بیان –یک نکته که در بیانات بعضى از دوستان هم بود 

یق مورد توجه و اهتمام بیشترى قرار بگیرد، در کشور باید تحقیق را، که حقاً و بدون شک باید پژوهش و تحق ما که است این

ها را در جهت نیازهاى کشور  اوالً با توجه به نیازهاى آن، هدفدار کنیم؛ یعنى ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهش

اش این است  و این الزمه قرار بدهیم، که در خالل بیانات بعضى از دوستان هم روى آن تکیه شده بود و کامالً هم درست است.

که ما بانک اطالعات و مرکزى داشته باشیم. همه بتوانند بدانند چه الزم است، چه انجام شده است و چه الزم است براى 

 باز که –ى ذیل همین نکته است  تکمیل یک پژوهش، تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود. این هم یک نکته

 با کنیم تطبیق دانشگاه در را علمى امتیازات اعطاى نظام باید ما که – کردم یادداشت هم من و دادند تذکر دوستان از بعضى

منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست؛ یعنى  ISI ى مجله یک در مقاله یک مثالً اینکه صرف والّا. چیزها این

اى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ  مى به دنبال این باشد که مقالهى عل محقق و پژوهشگر ما نباید براى کسب رتبه

کند. بله، آن کسى که آن را در مجله چاپ میکند، ممکن  اى ندارد و هیچ خألیى از خألهاى پژوهشى کشور را پر نمی فایده
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کند صرفاً  د نیست. این کار را مىاست برایش مفید باشد یا براى کس دیگرى و جاى دیگرى مفید باشد؛ اما براى کشور مفی

ى علمى به دست آورد. این نظام باید به هم بخورد؛ این درست نیست. نظام اعطاى امتیازات علمى و  براى اینکه رتبه

هایى که در این زمینه هست، باید تطبیق کند با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق است با نیاز کشور، و کدام  نامه آیین

هاى وسطِ  اى داریم؛ حلقه هایى یک زنجیره ى تحقیق و پژوهش است. ما گاهى در زمینه ى یک زنجیره کننده یلتحقیق، تکم

ها خیلى اهمیت خواهد داشت. پس هدفدار کردن تحقیق علمى با توجه به نیازهاى  این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقه

/ 7/ 03ها  )بیانات در دیدار اساتید و اعضاى هیأت علمى دانشگاه .ى بخشهاى حیاتى کشور است کشور و نیازهاى صنعت و بقیه

81) 

اى را که بعضى از دوستان در اینجا گفتند، مورد تأکید بنده است، که پژوهش اولًا مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیاً سمت و  نکته

ه مورد نیاز ماست. من بارها هم در شوراى هائى بکنیم ک سوى پرداختن به نیازهاى کشور را پیدا کند. یعنى حقیقتاً پژوهش

مان را درج مقاالت در  ام: ما مالک پیشرفت علمى ام، هم شاید اینجا گفته عالى انقالب فرهنگى به آن دوستان عرض کرده

شود،  ىنویس احترام م شود، برایش، آن مقاله شود، تشویق مى دانیم آنچه که پیشنهاد مى نباید قرار بدهیم. ما نمى ISIمجالت 

نویسیم، در  ى چى مقاله مى دقیقاً همان چیزى باشد که کشور ما به آن احتیاج دارد. ما خودمان باید مشخص کنیم که در باره

کنیم. البته انعکاس در مجامع جهانى الزم است، ضرورى است؛ و انعکاس هم پیدا خواهد کرد. مقصود  ى چى تحقیق مى باره

 (88/ 2/ 8ها  )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه نیاز خودمان قرار بدهیم.این است که ما پژوهش را تابع 

 

 استقاللِ حرکت علمى و حرکت هنرى

یکى از کارها همین است؛ کسانى بیایند طعم نیاز بازارهاى غربى را، مثالً فرض کنید به تابلو نقاشى، به دست بیاورند، بعد 

سازى هست.  ا را به سمت تأمین آن نیاز سوق بدهند. عین همین قضیه در فیلمبیایند اینجا، پشتیبانى مالى کنند و نقاش م

اى است  هائى را براى جشنواره نامزد کنند که در جهت خواست آنهاست. عین همین قضیه در کار علمى ماست؛ در مقاله فیلم

ج یکنید. به تعبیر متأسفانه را شود؛ در موضوع تحقیقى است که شما در پژوهشگاه خودتان دنبال می منتشر می ISIکه در 

گذارند براى اینکه در  ها را می هاى مادى، اعانه هاى مالى، کمک هاى مختلف، کمک آیند در بخش فرنگىِ امروز، اسپانسرها مى

آن جهت کار انجام بگیرد. به این توجه کنید. استقالل علمىِ کشور یکى از لوازمش همین است: استقاللِ حرکت علمى، حرکت 

)بیانات در دیدار جمعى از نخبگان  ، حرکت سیاسى. بعضى از حرکات سیاسى هم از این قبیل است. رى و به طریق اولىهن

 (88/ 8/ 2علمى کشور 

 

 های ماست گذارى بر روى پژوهش جزو دغدغه ریزى و سرمایه برنامه

نیانى، چه در علوم انسانى، چه در علوم گذارى بر روى پژوهش، بر روى کارهاى اساسى و ب ریزى و سرمایه ى برنامه مسئله

ى ارتباط صنعت و  هاى ماست و باید حتماً انجام بگیرد. مسئله تجربى، که تعدادى از دوستان روى آنها تکیه کردند، جزو دغدغه

یل هاى ماست؛ نکات خوبى در این زمینه بیان شد؛ معلوم شد کارهاى خوبى هم انجام گرفته؛ این تشک دانشگاه جزو توصیه

 از .است الزمى نکات کردند، پیشنهاد کردند، بیان دوستان از بعضى که – کار هو بما –گروه صنایع عمده، تبیین ارزش کار 

هاى ماست،  است؛ که این هم جزو حرف ISI مرجعیت ى مسئله است، علمى هاى مقاله ى مسئله شد، گفته که مطالبى ى جمله

ریزان و طراحان اصلى مسائل علمى کشور بنشینند روى این مسئله فکر  ن و برنامههاى ماست؛ حتماً باید مدیرا جزو دغدغه

 ى جمله از عالى، هاى ایده براى اجرائى طرح هاى لزوم. کنند پیدا – شد گفته آنها از بعضى که –هاى درست را  کنند و راه

 ى طرح بى بود؛ اما اینها غالباً نیاز دارد به ارائههاى بسیار خو . آنچه که گفته شد، ایدهمیکنم تکیه رویش بنده که است چیزهائى

 (10/ 1/ 11ها  )بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها انجام بگیرد، همین است.  هاى اجرائى. یکى از کارهائى که باید در دانشگاه
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 هاى علمى ما ناظر به نیازهاى کشور نیست هفتاد درصد مقاله

ردم، این است که تالش خودتان را معطوف به نیازهاى کشور کنید. البته در بیانات یک مسئولیت دیگرى که من یادداشت ک

 دوستان هم هست؛ در دیدارهاى دانشجوئى و دانشگاهى هم که من ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهى داشتم، این را تکرار می

 هاى علمى ما ناظر به  ند که هفتاد درصد مقالهده کنند؛ اما باید این تحقق پیدا کند، باید عملى شود. االن به ما گزارش می

 

شود. این همه شما زحمت بکشید،  نیازهاى کشور نیست. نمیدانم چقدر این آمار دقیق است، اما به من اینجور گزارش می

ساس ى علمى تهیه کنید، از این مقاالت علمى سى درصد ناظر به نیازهاى کشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان اح مقاله

هم بر  ISIى علمى ناظر باشد به نیازهاى شما. شما با  ى مقاله کند. باید صددرصد کار علمى، تالش علمى، تهیه خسارت می

توانید در کشور از آن استفاده کنید، آن  چیزى است که شما می ISIى مورد قبول  این اساس همکارى کنید. آنجائى که مقاله

خواهیم  ر دست داریم؛ معیار ما این است که کشور ما صدها خلل و مشکل و خال دارد، میرا دنبال کنید. ما معیار اساسى د

ى بسیار اساسى است. البته این بیش از همه احتیاج دارد به همان روش سیستمى که یکى  اینها را پر کنیم. این هم یک نکته

کنندگان در ششمین  )بیانات در دیدار شرکت نجام دهد.از دوستان اشاره کردند، و تالشى که بنیاد نخبگان باید در این زمینه ا

 (10/ 7/ 01همایش ملی نخبگان جوان 
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 تعالیبسمه 

 مقدمه

بدون شک گسترش آموزش و پژوهش نسبت مستقیمی با پیشرفت و توسعه کشورها داشته و سطح رفاه و آسایش هر جامعه 

زش یاد دادن شیوه پژوهش و تحقیق است. عمده ترین هدف ای وابسته به رشد علمی آن جامعه می باشد. هدف عمده آمو

پژوهش نیز جز خدمت به جامعه و حل مشکالت و مسائل جامعه نمی باشد. بنابراین رسالت واقعی دانشگاه ها تعیین و تبیین 

جامعه ای که مشکالت جامعه، بررسی راه های حل آن و در نتیجه ارائه محصول، روش یا تفکری جدید برای رفع آن می باشد. 

از لحاظ توسعه و پیشرفت، جزء جوامع در حال توسعه است، وظایف سنگینی بر عهده محققین، پژوهشگران و اساتید آن می 

باشد تا تحقیقات خود را هدفمند و متمرکز بر توسعه کشور خود نمایند. علیرغم اینکه در سال های اخیر، کشور ما دارای رشد 

ها برابر میانگین جهانی می باشد، متاسفانه حل مشکالت صنعتی، اقتصادی و رفاهی رشد آن دهعلمی چشمگیری بوده و روند 

آن با همان سرعت پیشرفت ننموده است. یعنی نتایج یافته های علمی، کمتر در خدمت جامعه بوده است. کشور ما از یک 

می آنها در کل جهان مورد استفاده بوده و از طرف دارای محقیقن و پژوهشگران برجسته ای است که مقاالت و یافته های عل

طرف دیگر مشکالت فراوانی در صنایع، سازمان ها، ادارات و شرکت ها وجود دارد که نیاز به تحقیق و بررسی دارند. متأسفانه 

تحقیق و  حلقه اتصالی که این دو را به هم متصل کند وجود ندارد. بیشتر وزارت خانه ها و نهادهای دولتی دارای بخش های

( مربوط به خود هستند و جدای از کمیت و کیفیت آن، با وظایف ذاتی دانشگاه ها که انجام طرح های کاربردی R&Dتوسعه )

است، موازنه کاری صورت می گیرد. تعداد معدود طرح هایی که در قالب طرح های کاربردی به دانشگاه پیشنهاد می شود )از 

% آن کاربردی بوده و مابقی آنها بدون سفارش کارفرما انجام 3نجام شده در دانشگاه فقط حدود کل پایان نامه ها و رساله های ا

گرفته است( نیز دارای مشکالت متعددی بوده و به جرات می توان ادعا کرد انجام خود طرح بسیار راحت تر از تامین منابع 

ا و نبود حلقه اتصال بین صنعت و دانشگاه، گاها نیز دانشگاه مالی آن می باشد. با توجه به نبود نظامی ضابطه مند در این راست

به هر حال، وظیفه قشر دانشگاهی و  نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی نموده و رضایت سفارش دهنده را تامین نمی کند.

لبه علم حرکت  آکادمیک انجام تحقیقات و پژوهش های به روز است تا خود را هم سطح و هم تراز جهانی نگه داشته و در

نماید، باشد که روزی یافته های او در جهت حل مشکالت همنوعان خود به کار گرفته شده و دین خود را نسبت به تک تک 

اعضای جامعه که هر یک وظایف سنگینی را در جهت تحصیل و شکوفائی او به انجام رسانده اند، ادا نماید. به جرات می توان 

ساتید این پردیس نیز در انجام وظیفه فوق کوتاهی ننموده و گزارش پیوست که یافته های جدید و ادعا کرد که پژوهشگران و ا

تالش های علمی آنها را انعکاس داده گویای این مطلب است. در همین راستا محققان و اساتید پردیس کشاورزی و منابع 

ت بر بسته و با تالشی شبانه روزی منویات مقام معظم سابقه ترین مرکز آموزش عالی کشور، کمر هم طبیعی دانشگاه تهران، با

در پایان  جامعه عمل می پوشانند. "است پژوهش قابل حل و علم با تکیه بر مشکالت موجود کشور"رهبری را که می فرمایند 

ش الزم است از زحمات و همکاری های کارشناسان محترم اداره پژوهش که در جهت هموار نمودن مسیر تحقیق و پژوه

اساتید و دانشجویان این پردیس تالش های بی شائبه ای دارند تشکر نموده و از خداوند متعال برای همه آنها آرزوی سالمتی و 

 عاقبت به خیری دارد.

 با آرزوی ایرانی آباد و سربلند

 دکتر حسین موسی زاده

 مسئول اداره پژوهش های بنیادی و کاربردی
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 دیس کشاورزی و منابع طبیعیپر پژوهش وفنّاوری تمعرفی معاون 

 

پژوهش و تحقیق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. این معاونـت  آموزش، متولی امر مهم  یپژوهش وفنّاور تمعاون

حمایـت  نیز پژوهشی دانشگاه تهران، کلیه مراحل مربوط به تولید علم را آموزشی و ضمن نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه های 

   ی می کند.یبانتو پش

کـاربردی،  و  اداره پـژوهش هـای بنیـادی    اعـم از مختلفـی  زیرمجموعه هـای  از  پردیسعلمی  تمعاونپژوهشی، حوزه در 

و موسسـات  و مراکـز   ، آزمایشـگاه مرکـزی  فنّـاوری  علـم و  ، مرکـز کـارآفرینی و پـارک   اطالعات فنّاوریمرکز  ،کتابخانه مرکزی

حـوزه  اختیـارات   وظـایف و  ارائـه شـده اسـت.    0نمـودار شـماره   مانی آن در که چارت ساز پژوهشی پردیس تشکیل شده است

 در چارچوب آئین نامه پردیس های دانشگاه تهران بشرح زیر می باشد.پردیس  علمی تمعاونپژوهشی 

 

 ؛ت علمی پردیسأاداره فعالیت های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هی 

 ؛ات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی پردیس و مبادله خدمات علمیایجاد ارتباط با موسس 

 ؛هیات امنای دانشگاه نظارت بر حسن انجام کلیه ضوابط مربوط به امور مالی پژوهشی پردیس بر اساس مصوبات 

 ؛همکاری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی 

  ؛اجرای کلیه قراردادهای تحقیقاتی پردیس با سایر موسسات در چارچوب مقررات دانشگاهنظارت بر 

 بررسی و تصویب ماموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی؛ 

 های پژوهشی پردیس بر اساس شاخص های پژوهشی دانشگاه )نظیـر تعـداد مقـاالت     تالش در جهت ارتقای شاخص

 ؛یر آن(بین المللی، ارتباط با صنعت و نظا

 نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پژوهشی پردیس؛ 

 ؛نظارت بر مراکز پژوهشی تحت نظر پردیس 

 نظارت بر عملکرد قطب های علمی پردیس؛   

 ارزیابی عملکرد پژوهشی پردیس و ارائه گزارش به شورای پردیس. 
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 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی   یپژوهش وفنّاورزیرمجموعه های حوزه پژوهشی : 0نمودار شماره 

 
 است. گردیدهارائه پردیس  مجموعه های حوزه پژوهشی زیرهر یک از  سال های اخیر گزارش عملکرددر ادامه 

اداره 

پژوهشهای 

و بنیادی 

 کاربردی

 پژوهشی پردیس شورای

 

 

کتابخانه 

 مرکزی 

 

 

پردیس  پژوهش و فنّاوریمعاونت 

 کشاورزی و منابع طبیعی

  شورای کتابخانه

مرکز 

فناوری 

اطالعات 

 وارتباطات

و  مراکز

 موسسات

 تحقیقاتی 

 آزمایشگاه مرکزیشورای 

 

آزمایشگاه 

 مرکزی

 قطبهای علمی پردیسشورای 

داخلی مدیران حوزه شورای 

  پژوهشی

 فناوری اطالعات شورای

 

 آموزشی و  شورای کمیسبون

 پژوهشی کشاورزی

 

مجالت 

تخصصی 

  کشاورزی 

  طرح های محوری شورای 
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 (ICT) مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 ICTآشنایی با مرکز  -1

با برخورداری از کارشناسان و متخصصان کامپیوتری، توانایی ارائه خدمات ( ICT)طالعات مرکز ارتباطات و فناوری ا

ای برای جامعه دانشگاهی در سطح پردیس را داراست. مرکز از تجهیزات شبکه ای پرسرعت، قابل اعتماد و  تخصصی و مشاوره

اجرا، نظارت و  "ید در سطح پردیس را راساپیشرفته ای برخوردار بوده و بیشتر توسعه های شبکه ای و نصب شبکه های جد

، مودم، سوئیچ های فیبر روتر کنترل می کند. این مرکز سایر خدمات تخصصی نظیر ایجاد ارتباطات رادیوی، فیبری، تنظیمات

ات به رایانه های متصل به شبکه اینترانت دانشگاه، طراحی و پیاده سازی وب سایت، بانک اطالعات اعضای هی IPو واگذاری 

 ، و ... را عهده دار است. برای اعضا پست الکترونیکیاکانت علمی، ایجاد 

 

 ICTمرکز  امکانات و خدمات -2

 

  .این مرکز دارای مرکز سیستم های کامپیوتری خود را جهت استفاده کلیه اساتید و دانشجویان پردیس قرار داده است

که  می باشد -کامپیوتر دستگاه 10و  11رتیب مجهز به به ت-سایت کامپیوتر مرکزی و سایت کامپیوتر خواهران  1

تحصیالت تکمیلی )دکتری و ارشد( و  خدمات پرینت را در اختیار دانشجویان خدمات اینترنتی جستجو، پژوهش،

ها از طریق یک سرور مرکزی و واگذاری فضای حافظه و اکانت های  دهد. این سیستم پردیس قرار می کارشناسی

تک تک دانشجویان قابل استفاده عموم دانشجویان می باشد. در حال حاضر سایت به استثنای  اختصاصی موقت به

امکانات حفاظتی و ذخیره اطالعات در  شب برای استفاده دانشجویان باز است. 1صبح لغایت  8ایام تعطیل از ساعت 

  مگا بایت فضای اختصاصی داده می شود. 11 سایت تدارک دیده شده و به هر دانشجو

 

  وب سایت قطب های علمی و مراکز انگلیسی(-)فارسیطراحی و پیاده سازی و بهنگام سازی وب سایت پردیس ،

آموزشی و پژوهشی، ایجاد بانک اطالعات اعضای هیات علمی، آموزش و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی نظیر سیستم 

لکترونیکی(، نرم افزار پایگاه اطالعاتی اعضاء هیات اتوماسیون اداری، سیستم جامع آموزش )ثبت نام و انتخاب واحد ا

علمی پردیس، نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی پردیس، نرم افزار امور مالی طرحهای پژوهشی و اعتبار ویژه اساتید، 

  full-textپایگاه اطالعات علمی تخصصی، مجالت 
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 اهم فعالیت های مرکز  -3

 

 : 22سال 

  سرور مانیتورینگ شبکه سوئیچ هاراه اندازی 

  ًمتر(، کابل و وایرلس در نقاط کور خوابگاه های دانشجویی 311نصب داکت )حدودا 

 نصب حفاظ وایرلس و قفل در خوابگاه های دانشجویی دختران و پسران 

  )جلوگیری از سوء استفاده از اکانت های پردیس –پسورد وایرلس های خوابگاهها )دختران و پسران 

 اندازی سرور دوربین مداربسته جهت سایت مرکزی کامپیوتر راه 

  بک بن 38سرویس و بادگیری سوییچ های اصلی شبکه در 

  های پردیس عدد استابالیزر و نصب آنها در بک بن های شبکه ساختمان های بخش 37خرید 

   بک بن علوم باغبانی، بهداری بعضی از اصالحات ساختمانی در بک بن اصلی مرکز، اتاق سرورها، بک بن لبنی، انجام

 (و صنایع غذایی )شامل گچ کاری دیوار، تعویض پنجره، درزگیری، تخلیه اتاق

  ایزوله کردن اتاق اصلی بک بن شبکه پردیس و اتاق سرور بوسیله خرید در و پنجرهUPVC 

 ایجاد وب سایت فارسی اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 مرکز تحقیقات بیابان  ایجاد و طراحی سایت انگلیسی 

 طراحی و پیاده سازی و راه اندازی وب سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

 طراحی و برنامه نویسی وب سایت آزمایشگاه مرکزی 

 طراحی و برنامه نویسی وب سایت جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود 

  مپیوتر مرکزیجهت سایت کا 1118بروز رسانی و راه اندازی اکتیو دایرکتوری و سرور 

 رفع اشکال و راه اندازی سایت کامپیوتر گروه مهندسی آبیاری 

 برگزاری کارگاه آموزشی لینوکس 

 ( برگزاری سخنرانی علمی با موضوع نوآوری در فناوری اطالعات مکانیGIS برای تصمیم گیری و مدیریت ) 

  پردیس برگزاری کارگاه آموزشی بنیاد نخبگان استان البرز در محل سایت مرکزی 

  های مقاله نویسی فارسی و انگلیسیتکنیک »برگزاری کارگاه آموزشی» 

  راه اندازی سرورFTP 
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  جایگزینی یک همکار از مرکز انفورماتیک جهت سرویس و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر های بخش

 ها و واحد ها

  یس مخابرات پردمرکزی خطوط داخلی جنرال سرویس دستگاه سانترال 

 های تلفن داخل محوطه خوابگاه پسران مرتب کردن کابل 

 راه اندازی کافو فیبر نوری مخابرات 

  راه اندازی سایت کامپیوتر دختران در طبقه زیرزمین مرکزICT  الزمعدد کامپیوتر و انجام اصالحات  10با 

 توسعه سیستم برق و نصب داکت برق سایت دانشجویان جهت استفاده از لپ تاپ 

 دستگاه دوربین( 1د سیستم دوربین های مداربسته سایت مرکزی نصب )ایجا 

 بادگیری و سرویس فن های کامپیوتر های سایت مرکزی 

 ایجاد اکانت جهت دانشجویان جدید الورود 

 :23سال 

 برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان دانشجویان شورای صنفی با حضور معاونت محترم علمی پردیس 

 3حلقه کابل و  0 (وابگاه دختران و تعویض داکت و کابل های سوخته در خوابگاه دختران موضوع آتش سوزی در خ 

  )داکتمتر  011عدد وایرلس و 

  محل اسکان موقت دانشجویان دختر (راه اندازی اینترنت در مهمانسرای پردیس(  

  اصالح و بازسازی خطوط تلفن و اینترنت در پارک علم و فناوری 

  111اختصاص IP  دختران 3و3د به دو خوابگاه جدی 

  111تخصیص IP   جدید به ساختمان گروه آبیاری 

 ب حفاظ، تعویض وایرلس اصالح وایرلس های خوابگاه دانشجویی، شامل کابل کشی در نقاط کور، تغییر کانفیگ، نص

پوشش آنتن وایرلس و جابه جایی برخی از وایرلس ها در طبقات خوابگاه ها به جهت  های معیوب، اضافه نمودن

 دهی بهتر

  نصب در و پنجرهUPVC  جهت بک بن لبنی و پنجرهUPVC   پسران و انجام برخی از  1اتاقک بک بن خوابگاه

  (اصالحات ساختمانی اتاقک )شامل : بنایی، نصب کولر، مجزا کردن برق بک بن از کل ساختمان

 تنظیم مهاربندهای دکل بلند مخابراتی پردیس 

 و پیاده سازی وب سایت آزمایشگاه مرکزی طراحی، برنامه نویسی 

 طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار 

 طراحی و راه اندازی شمای جدید وب سایت انگلیسی پردیس 
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 طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت مرکز تحقیقات کوهین 

 اکولوژیک-سایت آزمایشگاه مدل سازی سیستم های اجتماعی طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب 

  اداره رفاه پردیس پیاده سازی وب سایتطراحی، برنامه نویسی و 

  طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شورای صنفی کارکنان پردیس 

 طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت تعاونی اعتباری کارکنان 

 دید مربوط به اردوهای علمی دانشجویان در وب سایت مرکز تحقیقات بین المللی بیابانفعال سازی بخش ج 

 اعمال تغییرات جدید و به روز رسانی صفحات مربوط به وب سایت های انگلیسی گروه های پردیس 

 ی رهبر طراحی لوگو مربوط به نامگذاری امسال با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، باعزم ملی و مدیریت جهادی از سو

 معظم انقالب اسالمی در وب سایت پردیس

  ایجاد صفحه شخصی اساتید و تعریف نام کاربری و کلمه عبور برای اساتید جدید در پایگاه اطالعات اعضای هیات

 علمی پردیس

  امور دانشجویی –خرید سرور جهت اتوماسیون تغذیه 

 زی و منابع طبیعی ایرانتهیه طرح توجیهی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات کشاور 

  نصب و راه اندازی و تنظیمات سرورActive Directory  جدید برای سایت مرکزی 

  نصب و راه اندازی پرینت سرور سایت مرکزی و طراحی و چاپ کارت شارژ پرینت برای استفادهonline  دانشجویان 

 کابل برگردان خطوط شهری مخابرات بر روی کافو فیبرنوری در مرکز 

 رایی شدن استفاده از اجUTI  وSSL VPN  اتصال به اینترنت جهت احراز هویتبرای 

  پشتیبانی تخصصی با حضور تمامی همکاران مرکز در خوابگاه های دختران و پسران به جهت رفع مشکل اتصال به

 SSLVPNو  UTIاینترنت از طریق 

  ساختمان مرکز  3پیگیری نصب تجهیزات حفاظت از رعد و برق برایICTسایت مرکزی و مخابرات ، 

  نصبUPS سایت موجود در در سایت مرکزی دانشجویان جهت سرور و سوییچ 

 اصالح آبگرفتگی یکی از حوضچه های مخابراتی واقع در روبروی گروه صنایع غذایی 

 جابه جایی رک و سوییچ اصلی ساختمان گروه صنایع غذایی به داخل اتاقک بک بن مرکز در آن ساختمان 

 ء و تعمیر سرور وب مرکز ارتقا 

  مرکزی –نصب مانیتور پروژکتور در سالن شورای ساختمان مدیریت 

 رویه کوبی صندلی های سایت دختران 
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 نصب سقف راه پله های ورودی سایت مرکزی 

  دستگاه( 10دختران )در مجموع کامپیوتر  دستگاه کامپیوتر جهت سایت 1خرید 

 جمع  -از چهار راه مسجد تا پست درب غربی از هوایی به زمینی  (0از)ف نوسازی و اصالح کابلهای تلفن پردیس

 های هوایی تلفن آوری کابل

 حفاری، لوله گزاری و مرتب کردن( –های تلفن گروه صنایع غذایی  اصالح کابل( 

 ساختمان مرکزی، ساختمان اداره بهداری، گروه  -تنظیم و نصب دستگاه وایرلس در برخی از ساختمانهای پردیس

 لوم دامی و ...ع

 برقراری اتصال شبکه باجه بانک ملی مستقر در درب غربی پردیس 

 تهیه طرح ایجاد شبکه کابلی در خوابگاه های دانشجویی 

  حضور معاون زیرساخت مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و

 شبکه در پردیس  بازدید کارشناسی و بررسی میدانی نقاط مختلف

 اصالح و بازسازی چاه ارت مرکز 

  کارگاه آموزشی ساخت کلیپ و طراحی پوستر و  -برگزاری کارگاه های آموزشی در محل سایت کامپیوتر دختران

 کارگاه آموزشی مدلسازی پویایی جمعیت علف های هرز 

 نصب باالبر ویژه معلولین جهت سایت مرکزی کامپیوتر 

 

 دکتر کیومرث ابراهیمی                                                                                                                           

  رئیس مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات پردیس
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 آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

 
های  ورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به منظور افزایش بهره وری استفاده از امکانات بخشآزمایشگاه مرکزی پردیس کشا

های بنیادی و کاربردی، استفاده بهینه از توان پژوهشی  متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر الزم جهت انجام پژوهش

است. آزمایشگاه  طع تحصیالت تکمیلی تاسیس شدهاعضای هیات علمی و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقا

های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و  های متنوع آزمایشگاهی در زمینه ای و انجام فعالیت مرکزی با ارائه خدمات مشاوره

 .نماید ای ایفای وظیفه می منابع طبیعی به عنوان آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه

 

 

 زمایشگاه مرکزی پردیسیی از آ(: نما0شکل)

 اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی: 

های  فراهم نمودن محیط مناسب و تجهیزات پیشرفته و خدمات کارشناسی با مدیریت متمرکز جهت انجام پژوهش -الف

 های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  بنیادی و کاربردی در زمینه

های مختلف آموزشی پردیس کشاورزی و منابع  های گروه د هماهنگی در میان آزمایشگاهایجاد شبکه آزمایشگاهی با ایجا -ب

 طبیعی 

 ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سطح پردیس  افزایش کارایی و استفاده از امکانات، دستگاه -ج

 های پژوهشی در پردیس ها در فعالیت های و تخصیص نهاده بهینه کردن هزینه -د

ها و مراکز تحقیقاتی با وظایف پژوهشی مشترک و مکمل در سطوح  های ارتباط و همکاری با آزمایشگاه دن زمینهه: فراهم نمو

 مختلف ملی و بین المللی 

ای با انجام فعالیتهای متنوع آزمایشگاهی با کیفیت باال در  و: تالش برای ایجاد آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  های مختلف علوم و زمینه
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 سیپرد یمرکز شگاهیاز آزما یی(: نما1شکل)

 وظایف آزمایشگاه مرکزی

فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی مختلف برای انجام پژوهش توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت  -الف

 تکمیلی 

ها و امکانات موجود در  مختلف آزمایشگاهی و معرفی فعالیت ها و تجهیزات های اطالعاتی از دستگاه ایجاد بانک -ب

های مختلف در سطح پردیس جهت افزایش امکان استفاده از آنها و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران عضو هیات علمی و  آزمایشگاه

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

ها، تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی با ایجاد  دستگاهها در خرید  ها و دانشکده هماهنگی و ارائه مشاوره به گروه -ج

 های عرضه کننده کاالها ارتباط در سطوح مختلف تصمیم گیری و همچنین با ایجاد ارتباط با شرکت

 های مشابه در سطوح مختلف ملی و بین المللی  ایجاد ارتباط و همکاری با آزمایشگاه -د

های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ به نیازهای  ای متنوع در زمینهه ها و پژوهش انجام آزمایش -ه

 ای به عنوان آزمایشگاه مرجع  کشوری و منطقه

 ریزی جهت تربیت نیروی متخصص و کارآمد و ارائه خدمات فنی برنامه  -و

 

 

 سیپرد یمرکز شگاهیاز آزما یی(: نما3شکل)
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 زی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران های آزمایشگاه مرک فعالیت

 :1323های سال  فعالیت

  شرکت کننده 011برگزاری سه دوره کارگاه ایمنی آزمایشگاهی و امتحانات مربوطه با بیش از 

 بر  مبتنی مولکولی های تکنیک برگزاری کارگاه آموزشیPCR  

  زمایشگاهی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نفر متقاضی استفاده از خدمات آ 011سرویس دهی به نزدیک

 ها  دانشگاه تهران و سایر دانشگاه

 های آنالین جهت ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی به صورت اینترنتی در هر زمان و مکان و بدون  طراحی فرم

 مراجعه حضوری متقاضی به آزمایشگاه

 های برگزار شده برای اولین بار در سطح پردیس کنندگان کارگاه های بین المللی به شرکت ارائه گواهینامه 

 های موجود در آزمایشگاه مرکزی افزایش تجهیزات آزمایشگاهی بخش 

 های آزمایشگاهی در سطح کشور از جمله شبکه  ایجاد ارتباط با مراکز و موسسات تحقیقاتی و عضویت در شبکه

 ایران علمی های آزمایشگاه جمهوری و شبکههای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست  آزمایشگاهی فناوری

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شاعا)

  گسترش خدمات آزمایشگاهی در سطح پردیس و خارج از پردیس 

 های آموزش ایمنی به صورت اجباری برای دانشجویان مقاطع تحصیالت  ریزی جهت برگزاری کالس مدیریت و برنامه

 تکمیلی 

 

 
 سیپرد یمرکز شگاهیمااز آز یی(: نما3شکل)

 های گذشته: های سال فعالیت

 های مختلف  های پیشرفته آزمایشگاهی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه کمک به آموزش )تدریس( دستگاه

 آموزشی 

  های های مختلف توسط دستگاه مورد آنالیز نمونه 1111انجام بیش ازGC, HPLC, PCR, RT-PCR   و نانودراپ 

 های متعدد آموزشی همچون ایمنی کارگاهی، مبانی پایه و پیشرفته رگاهبرگزاری کاRT-PCR   ،در علوم زیستی

 نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و غیره
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 سیپرد یمرکز شگاهیاز آزما یی(: نما1شکل)

 های آتی آزمایشگاه :  برنامه

 برگزاری کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک 

 های مختلف علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی در زمینههای آموزشی  افزایش دوره 

 های پردیس در صورت دریافت اعتبارات الزم  مدیریت مواد شیمیایی در سطح آزمایشگاه مرکزی و سایر آزمایشگاه 

 ها ها و کارگاه نامه استاندارد آزمایشگاه تدوین آیین 

 

ری پاسخگوی نیازهای شما ساعات اداآزمایشگاه مرکزی همه روزه در 

  باشد. عزیزان می

 

 

 

 

 

 سیپرد یمرکز شگاهیآزما نقشه(: 2شکل)

 

 

 دکتر کرامت اله رضایی

 سرپرست آزمایشگاه مرکزی پردیس    
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 کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 
 

   

 

 

 نمایی از کتابخانه مرکزی پردیس (:7شکل)                                                                                   

 

نسخه کتاب التین  01307نسخه کتاب فارسی و  11801طبق آمار در حال حاضر در کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی    

 گردد.  نسخه می 30032موجود می باشد که  جمعا 

اطالعات  0382بخش مستقلی از کتابخانه موجود است. از سال نسخه پایان نامه نیز در   1011عالوه بر کتابهای مذکور 

پایان نامه ها در نرم افزار سیمرغ و به شکل موازی در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه تهران وارد گردیده است و روزآمد می 

 .عنوان فارسی می باشد 011عنوان التین و  111عنوان شامل  311شود. تعداد مجالت کتابخانه نیز

های اهدایی که بخش التین آن بیشتر  و کتاب 1در جدول شماره  0310لغایت  0381های خریداری شده از سال  کتاب      

اند.  نشان داده شده 7و مجالت التین در جدول شماره  2باشند در جدول شماره  می FAOهای اهدایی  مربوط به کتاب

گردید ولیکن ارسال  ر ایران، معموال به صورت رایگان به کتابخانه ارسال مینشریات به زبان فارسی و یا انگلیسی منتشر شده د

این نشریات در حال حاضر قطع گردیده است و ناشران، از سرگیری ارسال این نشریات را منوط به پرداخت هزینه اشتراک 

 نموده اند.

 عی بشرح ذیل می باشد:برخی از اقدامات انجام شده در کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبی

با  0381با توجه به نیاز شدید به تغییر و تحول در کیفیت و نحوه ارائه خدمات، طرح جامع کتابخانه از تابستان سال  

 هدف اصلی باز کردن سامانه امانت کتابخانه به مرحله اجرا درآمد. 

ردیس نیز به اجرا درآمد. بخشی از رسانی پ یک سال پس از اجرای طرح جامع کتابخانه مرکزی، طرح سایت اطالع 

 فضای کتابخانه )بال شرقی( همراه با کل فضای واحد انتشارات در اختیار سایت قرار گرفت.

به دلیل مشکالت عدیده و الینحل موجود در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه تهران)موسوم به  0383در سال  

 زار سیمرغ از شرکت نوسا خریداری گردید.نرم اف 3اوراکل( با صالحدید مسئوالن امر نسخه 

با توجه به تامین امکانات و تجهیزات الزم، کتابهای کتابخانه از طبقات مختلف به طبقه همکف  0381در سال  

منتقل گردید و سیستم بسته کتابخانه به سیستم باز دسترسی به کتابها تغییر یافت. سپس طبقات برج کتابخانه 

ی خدمات فنی کتابخانه اختصاص یافت. در همین سال در کلیه قسمتهای کتابخانه پس از بهسازی به بخشها

 اتصاالت شبکه کامپیوتری تعبیه گردید.

بخشهای مرجع، پایان نامه ها و نشریات فائو به صورت مستقل در طبقات یک، چهار و پنج کتابخانه  0382در سال  

و نرم افزار امانات شرکت نوسـا خریداری شد و بخش امانت  نرم افزار سیمرغ 1ایجاد گردیدند. در همین سال نسخه 

کتابخانه، الکترونیکی گردید. به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان به مخزن اصلی کتابخانه جهت مطالعه، یک بخش 

 مطالعه دیگر در سالن همکف ایجاد گردید.

از کتابخانه و جستجو در     نرم افزار بنابه احساس نیاز دانشجویان کارگاه های آموزشی استفاده  0387از سال  

سیمرغ برای دانشجویان تازه وارد دایر گردید. سیستم شبکه وایرلس جهت استفاده           مراجعه کنندگان در 

کتابخانه نیز ایجاد گردید. در این سال تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزی تعمیر گردید و به سیستم صوتی جدید و 
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 01مراجعه کنندگان، ساعات باز بودن کتابخانه تا ساعت  د. با توجه به درخواستهای مکررجهز شویدئو پروژکتور م

 افزایش یافت که در ایام امتحانات برحسب تایید پردیس قابل افزایش می باشد.

نرم افزار سیمرغ به صورت رایگان از طرف شرکت نوسا برای کتابخانه نصب گردید. برای  2نسخه  0388در سال  

دانشجوی تازه وارد در طول دو هفته کارگاههای آموزشی استفاده از کتابخانه و جستجو در نرم افزار سیمرغ  111

برگزار گردید. در این سال پایگاه اطالعاتی نشریات فائو در نرم افزار سیمرغ ایجاد گردید. سیستم سنتی قفسه خوانی 

ین کار صرفه جویی قابل توجهی در زمان و نیروی انسانی سالیانه کتابخانه به سیستم الکترونیکی تغییر نمود )ا

 مختص به این کار دارد( و بدین منظور یک دستگاه، بارکدخوان حافظه دار خریداری گردید.

نرم افزار سیمرغ باز هم به صورت رایگان در کتابخانه نصب گردید. در این سال وب  2011نسخه   0381در سال  

طراحی گردید که از طریق بخش جستجوی منابع آن  http://utcan.ut.ac.ir/libraryس سایت کتابخانه مرکزی به آدر

 می توان در هر لحظه به جستجوی منابع کتابخانه و تمدید و رزرو کتابها پرداخت.

ردید و کلیه منابع کتابخانه جهت این امر همچنین در این سال کتابخانه مرکزی مجهز به درگاه ضد سرقت کتاب گ 

 مهم آماده سازی گردیدند.

 
 0310اقدامات صورت گرفته در سال 

 جلد کتاب التین از نمایشگاه بین المللی کتاب  111خرید  

 برگزاری نمایشگاهی از کتب خریداری شده 

 قرار گیری اطالعات کامل کتابهای خریداری شده بر روی وب سایت کتابخانه 

 جلسه کارگاه آموزشی در خصوص استفاده از نرم افزار کتابخانه و پایگاه های اطالعات علمی 01اری برگز 

 دانلود نشریات مورد نیاز دانشگاه تهران در قالب یک طرح سراسری 

 روزآمد سازی موجودی نشریات الکترونیکی کتابخانه با دسترسی محلی 

 ثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشیار 

 Wileyارگاه آموزشی وایلی ک 

 نفر در ماه )اعم از دانشجویان، اساتید، کارکنان، و پژوهشگران آزاد( 1111خدمات رسانی میانگین به بیش از  

 

 1322اقدامات انجام گرفته در سال 

 تهیه هشت دستگاه رایانه برای کارکنان 

ا کتابخانه و پایگاه های اطالعات علمی دانشجوی تازه وارد در قالب کارگاه های آموزشی آشنایی ب 311آموزش  

 الکترونیکی

 ACRLمهارت اطالع یابی بر اساس استانداردهای  برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی 

 EndNoteبرگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار  

 دانشیارثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سرویس  

للی کتاب از روی وب سایت کتابخانه مرکزی در قالب یک فایل اطالع رسانی کتب خریداری شده از نمایشگاه بین الم 

 اکسل و لینک معرفی کتابها

 اطالع رسانی اخبار و اطالعیه ها و تغییر ساعات کاری از روی وب سایت کتابخانه 

 تهیه و اطالع رسانی فیلم آموزشی نحوه استفاده از پایگاه آنالین پایان نامه های کتابخانه 

 نفر در ماه )اعم از دانشجویان، اساتید، کارکنان، و پژوهشگران آزاد( 1111ین به بیش از خدمات رسانی میانگ 

 0311کسب مقام کتابخانه نمونه دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش سال  

 

 

http://utcan.ut.ac.ir/library
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 0310لغایت  0381آمار کتابهای خریداری شده از سال (. 0)جدول شماره 

 ه(کتابهای التین)نسخ کتابهای فارسی)نسخه( سال
0381 0113 11 
0380 17 3 
0381 111 013 
0383 078 003 
0383 31 011 
0381 118 131 
0382 111 087 
0387 781 111 
0388 0038 377 
0381 0121 382 

0311 881 172 
0310 783 131 

 

رای دانشگاه ها در نظر با توجه به اینکه در سالهای اخیر از طریق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سهمیه ای ب

گرفته شده است، سعی گردید با توجه به اعتبارات موجود هر ساله تعداد قابل توجهی کتب التین مرتبط با علوم کشاورزی 

خریداری گردد. الزم به یادآوری است چنانچه محدودیت بودجه کاهش یابد نیازهای بالقوه فراوانی جهت خرید کتب وجود 

کتب توسط پردیس، سالیانه تعدادی قابل مالحظه کتاب از طریق افراد مختلف به کتابخانه پردیس اهداء دارد. عالوه بر خرید 

 ( اطالعات مربوط به آن ارائه شده است.2می گردد. که در جدول شماره )
 

 0310لغایت  0381آمار کتابهای اهدایی از سال   .(1جدول شماره )

 نسخه(کتابهای التین) کتابهای فارسی)نسخه( سال

0381 317 021 

0380 101 110 

0381 181 181 

0383 111 011 

0383 20 33 

0381 018 018 

0382 118 118 

0387 132 077 

0388 331 011 

0381 011 11 

0311 0081 82 

0310 317 20 

 جلد رسیده است. 1011همچنین تعداد پایان نامه های کتابخانه مرکزی پردیس به بیش از 
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 (: نمایی از کتابخانه مرکزی پردیس8ل)شک

 

با توجه به نیاز شدید اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به مجالت معتبر خارجی، معاونت علمی پردیس از محل اعتبارات 

( اطالعات مربوط به خرید مجالت خارجی 7پژوهشی سالیانه وجوهی بابت خرید مجالت اختصاص می یابد که در جدول )

 است.گزارش گردیده 
 *0310لغایت  0380آمار مجالت التین خریداری شده از سال  .(3جدول شماره )

 تعداد عنوان سال

0381(1111) 17 

0380(1113) 001 
0381(1113) 031 
0383(1111) 12 
0383(1112) __ 
0381(1117 )**

 __ 
0382(1118) 07 
0387(1111) 11 
0388(1101) 31 
0381(00-1101 ) 01 

0311 (01-1100) 01 
0310 (03-1101) 00 

 
به صورت متمرکز توسط دانشگاه تهران خریداری و برای این واحد ارسـال   1111الزم به ذکر است که مجالت التین تا سال  *

 میگردید.  
سـت  نمـوده ا  PDFکتابخانه مرکزی پردیس به صورت مستقل اقدام به خرید مجالت التین به صورت فایل   1117از سال  **

 که در دو سال اخیر خرید این فایلها متوجه تهیه شماره های جدید نشریه های موجود در کتابخانه بوده است.

 

 

 دکتر رضا توکل افشاری                                                                                                                          

 انه مرکزی پردیسرئیس کتابخ
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 اداره پژوهش های بنیادی و کاربردی 

 

در ایـن راسـتا اداره پـژوهش    . شـود  اداره میعلمی همانگونه که اشاره شد، فعالیت های پژوهشی پردیس زیر نظر معاونت 

 پردازد:  می  ژوهشی پردیس به شرح ذیلپهای بنیادی و کاربردی بطور تخصصی به امور 

 طرح های تحقیقاتی  و  نظارت بر کلیه امور پژوهشیریزی و  برنامه 

   ،)پشتیبانی امور مربوط به طرح های نوع ششم )پایان نامه های تحصیلی 

 (،قراردادهای برون دانشگاهیریزی بر کلیه امور پژوهشی کاربردی ) نظارت و برنامه 

 ملی نشگاهی، مستمر وامور پژوهشی بین داریزی بر کلیه  نظارت و برنامه 

  هـای خـارج از کشـور )شـرکت در کنگـره هـای اعضـای         مطالعاتی، مسافرت های امور مربوط به فرصتبرخی از انجام

 محترم هیات علمی و دانشجویان(،

  ،انجام کلیه امور مربوط به قطب های علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی شامل هماهنگی،  نظارت و راهبری 

 ط بین معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده های پردیس،برقراری ارتبا 

  اعطای اعتبار ویژه )گرنت(،  محاسبه امتیاز و انجام کلیه امور مربوط به 

 ،انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد از محل اعتبار گرنت اعضای هیات علمی پردیس 

  ، مدیران حوزه پژوهشی و...هماهنگی و برگزاری شوراهای مختلف اعم از پژوهشی، قطب های علمی 

  انجام امور مربوط به تشویق مقاالتWOS  

 انجام امور مربوط به تالیف و ترجمه کتاب 

  جشنواره پژوهش پردیسهر ساله برگزاری 

  جشنواره پژوهش دانشگاه تهرانپردیس انجام کلیه امور مربوط به 

  پژوهشنامه(گزارش ساالنه پژوهشی پردیس تهیه و تنظیم( 

 ر و اطالعات از شاخص های پژوهشی پردیسارائه آما 

 پیگیری امور مربوط به پژوهانه دانشجویان مقطع دکتری 

 جامع تحقیقات اعضای هیات علمی   هانجام امور مربوط به برنام 

  انجام امور مربوط به طرح های محوری پردیس 

 ...انجام امور مربوط به اختراع واکتشاف و 

 شرکت در کنفرانس بـین المللـی دانشـجویان    حق ماموریت اعضای هیات علمی و ه انجام امور مربوط به پرداخت هزین

 تحصیالت تکمیلی

  بنیاد نخبه گان انجام امور مربوط به استعدادهای درخشان و 

  پردیس بطور غیر متمرکز برگزار می نماید.اجرای کنفرانس هایی که 

 

 سیپرد یعلم یقطب ها

 

قطب علمی تشکیل شـده از نخبگـان علمـی و تخصصـی       01کشور این پردیس دارای در زمینه پاسخگویی به نیازهای اساسی 

 :کشور به شرح ذیل می باشد

 ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی 

 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز 
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 مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی 

 بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان 

 ه های چوبی تند رشدمدیریت کاربردی گون 

 کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای گیاهی 

 بهبود کیفیت و کمیت الشه گوسفندان بومی 

 کاربرد فناوری های نوین برای تولید غذاها و نوشیدنی های فراسودمند 

 بهینه سازی مصرف انرژی درمکانیزاسیون کشاورزی 

 فیزیولوژی، اصالح و بیوتکنولوژی میوه های معتدله 

 ات گلخانه ایتولید 

 تحقیقات حبوبات 

 

 عبارتنداز: نشریات تخصصی پردیس

 تحقیقات آب و خاک ایران •

 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  •

 علوم باغبانی ایران   •

 دامی ایران علوم •

 دانش گیاهپزشکی ایران  •

 گیاهان زراعی ایران علوم •

 بیوسیستم ایران مهندسی •

 تشیال •

 فراورده های چوبو  جنگل •

•  Desert 
 و آبخیزداری مرتع •

 محیط زیست طبیعی  •

 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی  •
 Food and Bioprocess Engineering 

 

 عبارتند از: سیپرد  یموسسات  پژوهش
 

   موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک 

  موسسه پژوهشی بیمه و ریسک 

 ازی انرژی در کشاورزی  موسسه پژوهشی بهینه س 

   موسسه پژوهشی تحقیقاتی خشکسالی 

    موسسه پژوهشی ترسیب کربن 

    موسسه پژوهشی سیل 

   موسسه پژوهشی ماشین های صنایع غذایی 

    موسسه پژوهشی مرتعداری 

    موسسه پژوهشی هیدرویونیک و تولیدات گلخانه ای 

    موسسه پژوهشی توسعه تعاون 
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 رزمینی موسسه تحقیقات آب های زی 

     موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 

 موسسه تحقیقات حفظ، نگهداری و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گیاهان زراعی 

 
 پژوهشگران پردیس از نظر کمیآمار 

از پتانسیل  دانشجوی در حال تحصیل 3101 و شاغل هیات علمیعضو  133 با  هم اکنون و منابع طبیعی پردیس کشاورزی 

 می باشد.کشور برخوردار در عرصه علمی بیشتر خوبی برای شکوفایی 

 

 
 0313در سال ترکیب اعضای هیات علمی  پردیس -1شماره نمودار 

 
 

 
 
 

 0313پردیسدانشجویان شاغل به تحصیل در  ترکیب -3نمودار شماره 
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 شاخص های پژوهشی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 اتیدالزم است تـا اسـ   در بخش کشاورزی  ی نظام جمهوری اسالمی ایران انداز بیست ساله ه اهداف سند چشمبرای دست یابی ب

از  ی علمی خویش، راه را برای ارتقـاء سـطح کیفـی علـم افـزایش دهنـد.       با تغییر نگرش علمی و با به کارگیری نیروهای بالقوه

الزم است ترتیبی اتخاذ نمود کـه  واند نیازهای جامعه را برآورده سازد دانشگاهی که بتدانشگاه کارآمد یا برای رسیدن به طرفی 

را در بخـش کشـاورزی و منـابع طبیعـی     روز جامعـه   ی وان مشکالت و نیازهابتبردازی   هبا تولید دانش و راه اندازی مراکز نظری

در اسـخگویی بـه آنهـا را بدسـت آورد.     پ کاربردی راهکارهای الزم برایبنیادی و در قالب تحقیقات  هاشناخت و با قرار دادن آن

عرضـه شـده در   و نمایـه دار ، علمـی پژوهشـی   تعـداد مقـاال  تمـواردی نظیـر   ردیس شامل پژوهشی پهای  حال حاضر شاخص

و  یادیـ بن یپژوهشـ   یتعداد طرح هانیز اعضای هیات علمی و  تالیف  و ترجمه شده بتعداد کت، همایشهای ملی و بین المللی

این  های پژوهشی فعالیت ارتقاء، و انتشار علم دیدر تول یهیئت  علم یاعضا قیو تشو تیحما ت،یهدامنظور  اربردی است. بهک

وری و استفاده بهینـه از منـابع    میزان بهره افزایش، تسهیالت الزم بمنظور تسریع روند اجرای فعالیتهای پژوهشی ایجاد، عزیزان

پـژوهش   طـرح  یبه اجـرا  کمک، ی واجد شرایط و فعال در امور تحقیقاتیت علمأهی از اعضای حمایت،  ردیسپمالی پژوهشی 

   برای هر عضـو   ردیسپت علمی به همکاری با مراکز و سازمانهای خارج از أو ترغیب اعضای هی تشویقنیز و ردیس پ محور شدن

در نمودارهـایی   یابـد.  اختصا ص مـی محاسبه و  "گرنت"های ذیل اعتبار ویژه ای تحت عنوان  ت علمی و بر اساس شاخصأهی

نشـان  0311 تا 0381های  آوردها در طی سالیشرفت در تولید هر یک از این دست پارائه شده است روند  صفحات بعدکه در 

 شده است. داده



 

 

27 

 

 سال اخیر 12طی گزارش عملکرد پژوهشی پردیس در 

با عناوین ذیل بصورت  0381-0311در سال های پژوهشی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  مهم شاخص هایدر این بخش 

 که بیانگر روند افزایشی شاخص های مهم پژوهشی در سال های اخیر می باشد. نمودار ارائه می گردد

 مقاله های علمی پژوهشی 

 مقاله های  نمایه دار 

 کتاب های ترجمه شده 

 کتاب های تالیف شده 

 تعداد مقاله های عرضه شده در همایشهای ملی و بین المللی 

 اد طرح های  پژوهشی بنیادی  تعد 

 تعداد طرح های  پژوهشی کاربردی 

 کل امتیاز گرنت پردیس 

 آمار شاخص های پژوهشی پردیس در یک بازه دوازده ساله به شرح مندرج در جدول ذیل اعالم می گردد:

 
 0311تا  0381های  رشد شاخص های پژوهشی پردیس در طی سال: 4جدول شماره 

 شاخص های 
 پژوهشی

 سال

0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 0810 0811 

 524 532 227 333 221 254 253 232 383 872 852 812 151 مقاالت علمی پژوهشی

 15 12 17 3 12 2 18 12 14 11 12 3 2 کتاب های ترجمه ای 

 13 11 11 12 88 87 13 82 13 17 15 12 13 کتاب های تاليفی

 333 321 353 342 377 837 824 181 52 83 33 82 87 ه های نمایه دار مقال

 2251 2322 2238 2733 2341 2827 2112 3732 8257 8838 1223 1734 1823 اعتبار ویژه )گرنت(

 
 

 0381-0311تعداد کل مقاله های علمی پژوهشی پردیس از سال  -3نمودار شماره 

 



 

 

28 

 

 

 

 
 0381-0311از سال  تعداد کل مقاالت نمایه دار پردیس  -1نمودار شماره 

 
 0381-0311  های ترجمه  کتاب  پردیس  در سال روند تالیف  و -2نمودار شماره 
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 0381-0311از سال  ی ملی و بین المللیها تعداد  مقاله های عرضه شده  پردیس در همایش -7نمودار شماره 

         
 

 
 0381-0311از سال تعداد طرح های  پژوهشی بنیادی پردیس   -8مودار شماره ن
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 تعداد طرح های پژوهشی کاربردی ) قرارداد های  برون  دانشگاهی( پردیس  -1نمودار شماره 

 0381-11از سال

 
 0381-0311از سال  امتیاز کل اعتبار ویژه )گرنت( پردیس -01دار شماره نمو
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 اعتبارات پژوهشی پردیس

 
 0383- 11 های تحقیقاتی پردیس در سال مصوب  روند کل بودجه -00نمودارشماره 

 

 

 
 0383- 11  های در سال )ارقام به میلیون ریال( روند کل بودجه حاصل از گرنت پردیس -01نمودار شماره 
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اعتبار قابل پرداخت حاصل از گرنت پردیس که دو سال بعد می بایست پرداخت می گردیده است با  اگرفوق  نمودارهای در

اسب این دو مورد حاکی از عـدم همـاهنگی بـین گرنـت مکتسـبه و اعتبـار       عدم تن کل بودجه تحقیقاتی پردیس مقایسه شود،

 پرداختی می باشد.  

امتیاز گرنت به عنوان شاخصی معتبر و قابل استناد در ارزیابی علمی اعضای محترم هیات علمی  ها تالش اکنون که با سال

ستاوردهای پژوهشی و روند کاهشـی امتیـاز   بی شک تداوم چنین روندی موجب دلسردی محققین از ارائه دپذیرفته شده است 

 اهداف پژوهشی( خواهد شد. گرنت )درخالف جهت پیشبرد

 
 

 اعضای هیات علمی روز رسانی عملکرد پژوهشی ساالنهه لزوم ب

 
 پـردیس  سـطح  دراعضای محترم هیات علمی امتیاز دهی به مقاالت  امر نمودن بروز بدنبالپردیس همواره  پژوهشی اداره

انـد مـورد بررسـی و امتیـاز دهـی       نموده آنها ارائه به اقدام که اساتیدی کلیه 11 سال مستنداتدر حال حاضر  می باشد .

اطالعـات  کلیـه  پـس از وارد کـردن   الزم اسـت   نیز کلیه همکاران محتـرم هیـات علمـی    13در خصوص سال شده است. 

به اداره پژوهشی جهت محاسـبه امتیـاز    بلیمطابق فرمت ق ، نسبت به ارائه مستندات آرتیسپژوهشی خویش در سیستم 

 مـی  هسـتند  پژوهشی گرنت فاقد ولی ، دارند و داشته فعالیت پژوهشی امور در کهنیز  محترمی کارشناسان اقدام فرمایند.

نمایند تـا سیسـتم گرنـت      user name & Password درخواست پردیس پژوهشهای بنیادی وکاربردی اداره از توانند

 .آنها فعال شود

با توجه به مشکالت موجود در امر انتخاب اساتید پژوهشگر نمونه در هر سال شورای پژوهشی پـردیس مقـرر    نکته مهم:  

نموده است برای وارد نمودن اطالعات پژوهشی در سیستم ساعد و ارائه مستندات به مراکز ذیربط توسـط اعضـاء محتـرم    

هر سال نسـبت بـه    شهریور 01حداکثر تا  است الزم محترم رانهمکا لذا. گردد مشخص  خاصی زمان مهلت  هیات علمی

ارائه مستندات به اداره پژوهشـی اقـدام نماینـد.     نسبت به وارد کردن اطالعالت سال قبل خویش در سیستم ساعد اقدام و

در روند  جدید آنهابعد از تاریخ مذکور اقدام به ارائه مستندات نمایند، مستندات  هریک از همکاران به هر دلیل لذا چنانچه

وزارت علوم مـورد بررسـی قـرار نخواهـد     یا دانشگاه، استان و چه در سطح انتخاب پژوهشگران برتر چه در سطح پردیس،  

 گرفت.
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 تا کنون  گزارشی از کسب موفقیت های ملّی و بین المللی پردیس

  گیاهپزشکی دانشکده علوم ومهندسی مفاخر و چهره های ماندگار پردیس: آقای دکتر عباس شریفی تهرانی گروه

 0381کشاورزی، چهره ماندگار کشور در سال 

  :جوایز و افتخارات بین المللی کسب شده توسط اساتید و همکاران دانشگاهی 

آقایان دکتر محمد رضا بی همتا )رتبه دوم(، دکتر محمد جعفری )رتبه چهارم(، دکتر حسین ارزانی )رتبه پنجم(،  -

و  1103دانشمندان برتر جهان اسالم در سال  ند )رتبه ششم(، دکتر حسن احمدی )رتبه هفتم(دکتر حسین آذرنیو

های علوم آقای دکتر آرمین توحیدی ) جایزه بهترین سخنرانی در شصت و پنجمین کنفرانس ساالنه اتحادیه انجمن 

)دانشجوی مقطع آقای محمدصادق فرهادی نیا (، 1103در سال  که در کشور دانمارک EAAPدامی اروپا 

(،  1111ت از حیات وحش، هلند، سال کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی برنده جایزه برترین متخصص حفاظ

  .(1112جایزه وزارت علوم روسیه در سال  (بابک متشرع زاده و غالمرضا جاهد صدیقآقای دکتر 

 :0393درسال  -

 المللی بین جشنواره در هفتمین، 0313 سال در ییطباطبا عالمه جایزه برنده صمدی یزدی بهمن دکتر آقای -

 آقای دکتر پژوهشی طرح( تهران جهانی جایزه) شهری مدیریت علمی کنفرانس و آوری نو و پژوهش های برترین

 .تقدیر گردید 0313بیابان در سال  المللی بین تحقیقات مرکز علمی هیات عضو ناصری رضا حمید

مهندس  یدکتر ی( و دانشجودانشکده منابع طبیعی التیگروه ش یعلم اتیه )عضو یگدریا لیدکتر سه یبا همکار -

 یرانیا نیمتشکل از محقق یالملل نیب یقاتیگروه تحق کیمستمر در قالب  قاتیو پس از دو سال تحق یمنوچهر نصر

 انگذاریتخار بنگونه به اف نیشد. نام ا یمعرف لمبار به جهان ع نیاول یبرا رانیاز ا یماه دیگونه جد کی ه،یو روس

شد.  ی( نامگذارAlburnus amirkabiri) ریرکبیام یشاه کول ر،یرکبیام خان یتق رزایم رانیدر ا نیآموزش علوم نو

در سال (  Journal of Ichthyologyجهان ) یشناس یمجله ماه نیدر باسابقه تر قیتحق نیمقاله حاصل از ا

 منتشر شده است. 1101
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    جشنواره پژوهش دانشگاه تهران مینسوو  دیس در بیستران برگزیده پرپژوهشگ

 

 می باشد. 1به شرح مندرج در جدول  0313دانشگاه در سال  پژوهشبرگزیدگان پردیس در جشنواره 

 
 

 جشنواره پژوهش دانشگاه تهران سومین و پژوهشگران برگزیده پردیس در بیستمین  -1جدول 

 

 0313دانشگاه سال منتخبین  ردیف

 یدکتر حسن احمد ی: آقاشکسوتیهشگر پپژو 0

 برجسته: سرکار خانم دکتر زهرا امام جمعه پژوهشگر 1

 یرضو یدهادیدکتر س ینمونه: آقا پژوهشگر 3

 یبندان رضایدکتر عل ینمونه استان البرز: آقا پژوهشگر 3

  انیدکتر غالمرضا ذهتاب یبرجسته : آقا یطرح کاربرد  1

 یدیتوح نیدکتر آرم یانمونه: آق یکاربرد طرح 2

  بزرگ حداد دیدکتر ام ینمونه : آقا یپژوهش  طرح 7

 یو آبادان یاریآشفته گروه آب ساساداتینمونه: پر یمقطع دکتر پژوهشگر 8

 یو آبادان یاریپور از گروه آب ینمونه: الهه فالح مهد رساله 1

 یکشاورز ینهایماش کیاز گروه مکان سانیخوشنو نیامینامه نمونه: بن انیپا 01
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1323در سال  سیپردجشنواره پژوهش ( نیهفتم) یوفنّاور یجشنواره علم برگزیدگان

 
 :منتخبین جشنواره در موارد ذیل معرفی و تقدیر گردیدند

 

 سیردپ دهیبرگز دیاسات  

 سیپرد دهیبرگز انیدانشجو 

 برتر یکاربرد طرح 

 فناورانه برتر  طرح 

 برتر قطب 

 برتر مجله 

 برتر ییدانشجو یعلم یها انجمن  

 

 

 انتخاب استاد برگزیده:  نحوه 

دانشکده ها، شامل دانشکده علوم و  یعلم أتیه یمتناسب با تعداد اعضا ریجهت تقد یعلم أتیمحترم ه یاعضا نشینحوه گز

نفر و دانشکده اقتصاد و  3 یکشاورز یو فناور ینفر، دانشکده مهندس 3 یعینفر ، دانشکده منابع طب 3 یکشاورز یسمهند

سال  1گرنت  نیانگیم یاعضاء در حوزه پژوهش ازیرابطه نحوه محاسبه امت نیگردند. در هم ینفر انتخاب م 0 یتوسعه کشاورز

قرار خواهد گرفت.  یابیمورد ارز 11-13 یلیاول و دوم سال تحص یها مسالین یابیگذشته و در ارتباط با آموزش موضوع ارزش

در  یدانشکده و گروه آموزش یلمبر اساس گزارش معاونت ع ازی% امت11و  یآموزش ازی% امت31 ،یپژوهش ازی% امت31در کل 

 بوده است.  رگزاریافراد تأث ییانتخاب نها

 

 برگزیده:  انتخاب دانشجوینحوه 

مدارک  یده ازی% پژوهشی )براساس امت11جوی مقاطع دکتری و ارشد به ازای هر گروه یک نفر از هر مقطع که انتخاب دانش

به  تیمعدل مقاطع مختلف( با عنا نی% آموزشی )بر اساس باالتر11نامه گرنت دانشگاه تهران( و  نییواصله طبق آ یپژوهش

 :لیموارد ذ

 

  همان مقطع دانشجو بوده باشددانشجوی معرفی شده برای هر مقطع، باید در. 

 واحد های آموزشی را به اتمام رسانده باشد. 

  بوده باشند 3دانشجویان ارشد حداکثر نیمسال. 

  باشند. 8دانشجویان دکتری حداکثر ترم 

 و انتخاب سایر موارد بر اساس موارد به شرح ذیل صورت پذیرفت:

 

 وزارت علوم( یابارزی فرم براساس) نمونه مجله   •

 وزارت علوم( یابینمونه )براساس فرم ارز یقطب علم   •

 نامه دانشگاه تهران( نیینمونه)آ یکاربرد طرح

 (یداور تهیطرح فناورانه برتر )کم    •

 (ییبرتر) گزارش معاونت دانشجو ییدانشجو یعلم یانجمن ها    •
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 0313سال   سیپردجشنواره در برگزیده اعضاء هیات علمی  -2جدول 
 

 واحد ینام ونام خانوادگ اوین عن ردیف

 دانشکده منابع طبیعی دکتر محمد جعفری یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 0

 دانشکده منابع طبیعی دکتر حسین ارزانی یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 1

 مهندسی وفناوری کشاورزیه دانشکد دکتر محمود امید یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 3

 دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی دکتر شاهین رفیعی یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 3

 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی بندانی رضایدکتر عل یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 1

 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ر حسین شعبانعلی فمیدکت یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 2

 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی مقدم یدکتر محمدرضا فتاح یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 7

 دانشکده منابع طبیعی دکتر محمد علی زارع چاهوکی یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 8

1 
 یعیومنابع طب یکشاورز سیردپ دهیاستاد برگز

 مروجحسین دکتر 
 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی

 دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی دکتر وطن خواه رضایدکتر عل یعیومنابع طب یکشاورز سیپرد دهیاستاد برگز 01

 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی دکتر محمد مرادی شهربابک طرح فنّاورانه برتر 00

01 
 فنّاورانه برترطرح 

 دکتر رضا علیمردانی
 دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی

 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی دکتر کامران رضایزدی طرح کاربردی 03

 

 قطب علمی برتر 03

 دکتر مصباح باباالر

فیزیولوژی اصالح و  یقطب علم)

 (بیوتکنولوژی میوه های معتدله

 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی

01 

 برترقطب علمی 

 پورطهماسی کامبیز دکتر

های  قطب علمی مدیریت کاربردی گونه)

 (چوبی تند رشد

 دانشکده منابع طبیعی

02 

 

 یمظاهر وشیدکتر دار  برترمجله 
Deseart 

 مجله نمونه

 یجهرم یطالب لیدکتر خل برترمجله  07

 دانش گیاهپزشکی

 مجله نمونه
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 سیپرد دهیبرگز انیدانشجو -7جدول
 

 

 ردیف
 واحد/گروه ینام ونام خانوادگ مقطع تحصیلی عناوین 

 کشاورزیاقتصاد  راضیه شنکایی کارشناسی ارشد  دانشجوی منتخب 0

  کشاورزی اقتصاد مهدی شعبان زاده دکتری دانشجوی منتخب 1

 چوب و کاغذ عیصنا مسیب دالوند یدکتر دانشجوی منتخب 3

 آبیاری رتضی دلفان آذریم ارشد یکارشناس دانشجوی منتخب 3

 آبیاری محمد بی جن خان یدکتر دانشجوی منتخب 1

 مهندسی خاک مصطفی مارزی ارشد یکارشناس دانشجوی منتخب 2

 خاک یمهندس علی کشاورزی یدکتر منتخب یدانشجو 7

 و اقتصاد جنگل یجنگلدار بیت ا... محمودی یدکتر منتخب یدانشجو 8

 صنایع غذایی مهدی محمدیان ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 1

 ییغذا عیصنا مریم رواقی یدکتر منتخب یدانشجو 01

 ماشینهای کشاورزی زهرا فرجی مهیاری ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 00

 یکشاورز ینهایماش سید هاشم موسوی اول یدکتر منتخب یدانشجو 01

 یسعه کشاورزو تو تیریمد محمد شوکتی آمقانی یدکتر منتخب یدانشجو 03

 گیاهپزشکی سعید فراهانی ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 03

01 
 منتخب یدانشجو

 سید محمد حسین تبادکانی یدکتر
 یاهپزشکیگ

 باغبانی پریا احمدی ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 02

 باغبانی یحیی سالح ورزی یدکتر منتخب یدانشجو 07

 علوم دامی وانه دهقانیزادهپر ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 08

 علوم دامی نوید داداش پور دواچی یدکتر منتخب یدانشجو 01

 زراعت و اصالح نباتات آرش مامدی حاجی جفان ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 11

 زراعت و اصالح نباتات جابر نصیری یدکتر منتخب یدانشجو 10

 ط زیستمحی محمد رضا اشرف زاده یدکتر منتخب یدانشجو 11

 احیاء علی حمیدیان ارشد یکارشناس منتخب یدانشجو 13

 احیاء علی آذره دکتری منتخب یدانشجو 13

 شیالت فرید امامی لنگرودی دکتری منتخب یدانشجو 11
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 علمی دانشجویی پردیسبرتر انجمن های 

 

ی باشد که اسامی آنها در ذیل گزارش های آموزشی پردیس حداقل یک انجمن علمی فعال م در حال حاضر در هر یک از گروه

 . شده است

 انجمن علمی گروه آبیاری و آبادانی 

 انجمن علمی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی 

 انجمن علمی گروه قتصاد کشاورزی 

 انجمن علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی 

 انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل 

  نباتاتانجمن علمی گروه زراعت واصالح 

 انجمن علمی گروه شیالت و محیط زیست 

 انجمن علمی گروه صنایع چوب و کاغذ 

 انجمن علمی گروه علوم باغبانی 

 انجمن علمی گروه علوم خاک 

 انجمن علمی گروه علوم دامی 

 انجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی 

  فضای سبز انجمن علمی گروه 

 انجمن علمی گروه گیاهپزشکی 

 می گروه ماشین های کشاورزیانجمن عل 

 انجمن علمی گروه محیط زیست 

 

 

های فوق را بر اساس شاخصه های ذیل مورد ارزیابی قرار داده و اسامی سه انجمن  معاونت دانشجویی پردیس هر ساله انجمن

 ویی برتر پردیسانجمن های علمی دانشج  .معرفی می نمایدپژوهش وفناوری   ت تقدیر در روز پژوهش به معاونتبرتر را جه

 مندرج در جدول ذیل می باشد.در جشنواره به شرح 
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 سیپرد 11و  10برتر در سال های  انجمن علمی دانشجویی -8جدول 

 

 واحد عملکرد رتبه عناوین ردیف

0 
 انجمن علمی دانشجویی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل اول

 0311 اول
 دانشکده منابع طبیعی

1 
 دانشجویی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی  انجمن علمی

 0311 دوم

 یعیدانشکده منابع طب

3 
 انجمن علمی دانشجویی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی 

 0311 سوم
 دانشکده مهندسی وفناروی کشاورزی

3 
 انجمن علمی دانشجویی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی

 0310 اول
 یکشاورز یوفنارو یدانشکده مهندس

1 
 انجمن علمی دانشجویی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

 0310 دوم
 یعیدانشکده منابع طب

2 
 انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصالح نباتات

 0310 سوم
 دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی
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 کالم آخر

 

های تخصصی باید دارای برنامه توسعه  ز همچون دیگر زمینهدر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیعلمی کالم آخر آن که جهاد 

در این خصوص توجه ویژه به فعالیت های فناورانه در دانشگاه ها به منظور حل مشکالت کشور مورد توجه می مدون باشد. 

ی خود و به منظور کوشد تا متناسب با نیازهای کشور و توان علم لذا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران میباشد. 

ها را هر چه بیشتر تخصصی و در محورهای مشخص و کارشناسی شده پیگیری کند.  استفاده بهینه از منابع موجود، فعالیت

امید می رود مسئولین امر بویژه در حوزه وزارت جهاد کشاورزی نیز همکاری الزم و کافی را در این زمینه مبذول داشته تا 

همکاری کلیه مجموعه های وابسته به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ، ایران اسالمی بتواند در رسیدن  اهلل با همفکری و انشاء

 بهره برداری اصولی از ذخایرکشاورزی و  ید محصوالتبه یکی از اهداف عالیه نظام که همان استقالل و خودکفایی در تول

ه نه تنها در تولیدات کشاورزی به خود کفایی واقعی ک طوریه های چشمگیری نائل شود، ب است موفقیتموجود در کشور 

 برسد بلکه به قطب اول این حوزه در کشورهای منطقه نیز تبدیل شود. به امید آن روز ان شاءاهلل

 

 

 دکتر محمدرضا نقوی 

 پردیس پژوهش وفنّاوریمعاون 

 دانشگاه تهران  کشاورزی و منابع طبیعی 
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  منابع وماخذ

 

 
 1/01/13مورخ  (آرتیسدانشگاه)اعضای هیات علمی  سیستم اطالعات علمیش گزار -0

 بانک اطالعاتی اداره پژوهش های بنیادی وکاربردی   -1

 82پژوهشنامه سال  -3

 87پژوهشنامه سال  -3

    88پژوهشنامه سال  -1

    81پژوهشنامه سال  -2

  11پژوهشنامه سال  -7

 10پژوهشنامه سال  -8

 کتابخانه مرکزیگزارش عملکرد  -1

 کرد آزمایشگاه مرکزی  گزارش عمل -01

 گزارش عملکرد مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات   -00

 

     
               

 

 

 

 


