




در جهان معاصر بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور رابطه ای 
مستقیم وجود دارد. همچنین انسان در توسعه، نقش محوری و بنیادی دارد وبراین اساس اهمیت دانشگاه بیش از پیش 
روشن می شود.دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش 
و مهارت خود را در توسعه و پیشرفت کشور به کار ببرد، موجب پیشرفت خواهد شد. این جایگاه در دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به دلیل ماهیت صنعتی و فناورانه بودن رشته های تحصیلی، اهمیتی دو چندان دارد.

سال 96 با تالش و همت اعضای محترم هیات علمی، کارمندان ارجمند، دانشجویان کوشا و سیاست های مدیریتی  در سایه منویات 
مقام معظم رهبری، تدابیر دولت محترم و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه با موفقیت های ارزنده برای مجموعه دانشگاه بود. 
کسب رتبه بهره ورترین دانشگاه صنعتی کشور در زمینه پژوهش، استخدام اعضای هیات علمی جدید، رسیدن 
و  داخلی  های  طرح  و  شده  ثبت  های  اختراع  افزایش  علمی،  هیات  عضو  هر  ازای  به  مقاله  انتشار 2.8  سرانه  به 
 267 صادرات  به  رسیدن  و  بنیان  دانش  های  شرکت  توسعه  صنعت،  با  ارتباط  های  فعالیت  گسترش  بیرونی، 
و  ایجاد رشته های جدید  و  دانشکده  به 5  از 3  ها  دانشکده  تعداد  افزایش  آنها،  تولیدات  از محل  میلیون دالری 
از موفقیت های به دست آمده است. افتتاح رسیدن ساختمان جدید دانشگاه تنها گوشه ای  کاربردی، به مرحله 

فعالیت پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی با 4 پژوهشکده در کنار فعالیت پارک علم و فناوری 
استان کرمان، توان علمی و پژوهشی دانشگاه را مضاعف کرده است. دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیشرفته به عنوان دارنده رتبه نهم در بین دانشگاه های صنعتی کشور و پیوستن به جمع هفت دانشگاه برتر تخصصی 
منطقه ای، با نیروی انسانی کارآمد،  در اختیار داشتن 31 آزمایشگاه تخصصی، مرکز همایش ها با سالن های 100 تا 
800 نفره و سامانه ترجمه همزمان، گلخانه های تحقیقاتی و ده ها امکانات دیگر جایگاه دانشگاه را ارتقا بخشیده است.

محمد جواد آروین 
رئیس دانشگاه
مرداد 1397

بنام خدا



حـوزه ریاسـت





تعدادعنوان

131اخبار تولیدی
7گزارش های مکتوب

14خبرهای دریافتی پوششی
3مصاحبه ها

76متن های مناسبتی
18انتشار اخبار در وب سایت و کانال رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

56خبرگزاری ها
17مطبوعات محلی: سراسری:

16صدا و سیما استانی و سراسری
1نشست خبری

1860 دقیقهفیلم برداری
60 دقیقهمیکس و مونتاژ

15 دقیقهصدابرداری
2420 دقیقهعکاسی خبری 

480 دقیقهعکاسی حرفه ای

8520 دقیقهراهبری سمعی و بصری سالن ها
120 دقیقهبلندگو و صوت سیار

94 دقیقهپخش سیار با ویدئو، پروژکتور یا تلویزیون شهری
3نظرسنجی های  ارزیابی دوره ها و تکریم ارباب رجوع

12طراحی، تدوین، ویرایش و توزیع بولتن خبری، پوستر، بروشور، گزارش عملکرد، بنر و لوح فشرده، 
4آماده سازی لوح سپاس، تایپ و ویرایش

11پاسخگویی و راهنمایی مراجعان و پیگیری امور
5هماهنگی امور اجاره سالن ها

57آماده سازی و توزیع مرسوالت
13شرکت در جلسات هماهنگی

روابط عمومـی
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تعدادعنوان

19راهبری استندها و تابلوهای اعالنات
2نصب، تعویض و حمل پالکارد و پرچم ها

2راهبری رسانه های دیجیتال و مجازی
169برگزاری مراسم 

15همکاری در بازدید از دانشگاه
323ارسال پیامک

* ارتقای امکانات و دسترسی های سایت دانشگاه به شرح زیر:
-  راه اندازی بخش همگام با پژوهشگران دانشگاه   

-  راه اندازی بخش دانشگاه در آئینه رسانه ها  
-  بارگذاری دفترچه تلفن دانشگاه با قابلیت جستجو  

-  راه اندازی بخش دسترسی به صفحه اول مطبوعات استان  
-  افزودن بخش نظرات در خبرها  

-  راه اندازی گالری تصاویر   
* مکاتبه و هماهنگی با ستاد نمازجمعه شهر کرمان و سخنرانی دکتر مسعود ترکزاده ماهانی قبل از خطبه های نمازجمعه 22 دی ماه 

* برگزاری آیین نذرکتاب
* راه اندازی کانال دانشگاه در پیام رسان ها
* راه اندازی نمایشگاه کتاب مولفان دانشگاه

* برگزاری نشست مشترک هیات مدیره انجمن روابط عمومی استان کرمان، مدیر کل روابط عمومی استانداری با رئیس دانشگاه 
* نشست مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دادگستری استان کرمان روابط عمومی دانشگاه 

* همکاری با صدا و سیمای مرکز کرمان در تولید سریال خانه مادری 
* تولید محتوا با موضوع آمادگی در برابر زلزله به کمک اعضای هیات علمی دانشگاه و انتشار در رسانه ها 

* برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر به مناسبت روز روابط عمومی )27 اردیبهشت ماه( و 
* برگزاری سمینار آموزشی شناخت علمی پدیده زلزله با همکاری اعضای هیات علمی برای کارکنان دانشگاه 

* آرشیو نمودن عکس، فیلم، گزارشات، بنرها، پوسترها، قراردادهای برگزاری  همایش و...
*  اهداء کتاب با مشارکت کتابخانه

*  برگزاری جشن نیکوکاری با همکاری کمیته امداد
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دفتر برنامه بودجه و تشکیالت

* تکمیل موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، مرکز  
 بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و پارک علم و فناوری استان کرمان

* پیش بینی و ارسال فرم های مربوط به پیش بینی بودجه 1397 جهت درج در الیحه بودجه 1397
* تکمیل اطالعات درآمد اختصاصی در سامانه الیحه بودجه و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور

* تکمیل و ارسال اطالعاتی تحت عنوان شناسنامه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، مرکز بین المللی علوم  
و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و پارک علم و فناوری  به حوزه های آموزشی،پژوهشی و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

* تکمیل اطالعات مربوط به ساختار تشکیالتی و پست های سازمانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،مرکز بین 
المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و پارک علم و فناوری استان کرمان در سامانه ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور 

و سامانه )HES(وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
* تکمیل و ارسال اطالعات مربوط به رتبه بندی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

* همکاری در تدوین برنامه ی پنج ساله دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ومرکز بین المللی علوم و تکنولوژی 
پیشرفته و علوم محیطی

* معرفی کارکنان جهت شرکت در  کالس های آموزشی
* تکمیل اطالعات مربوط به کارکنان و آموزشگران در سامانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

* تهیه گزارشات آماری 
* شرکت در جلسات  مربوط به برنامه و بودجه و تشکیالت

دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل 

* تکمیل و ترجمه متون انگلیسی وب سایت دانشگاه و پژوهشگاه.
* انجام امور جاری دفتر از قبیل پاسخگویی به نامه ها، راهنمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان

* انجام امور و نظارت مربوط به فرصت های مطالعاتی، شرکت در کنفرانس ها و سفرهای علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان 
* پی گیری امور مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی خارج از کشور.

* تعامل با مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت متبوع و شرکت در تمامی جلسات هم اندیشی برگزار شده توسط آن مرکز.
* تهیه پیش نویس آیین نامه سفرهای خارجی کارکنان دانشگاه و پژوهشگاه.

* ارایه مشاوره در رابطه با ارتباطات علمی  بین المللی و ارایه طرح های پژوهشی بین المللی به اعضای هیات علمی. 
* طراحی و پیگیری چاپ سربرگ انگلیسی دانشگاه.

* تهیه لیست مراکز و ارگان های ارایه دهنده بورس تحصیلی و گرنت پژوهشی در خارج کشور جهت استفاده از آنها.
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* صدور گواهی های انگلیسی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و اشتغال به کار برای همکاران
* ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز مرکز و واحدهای تابعه.

* پی گیری جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
* شرکت در نشست ها و جلسات مربوط به روز علم ایران و آلمان.

* شرکت در نشست ها و جلسات مربوط به کارگروه همکاریهای مشترک ایران و سوییس.
* پی گیری حضور و انجام امور مربوط به حضور آقای پروفسور Grab از آفریقای جنوبی.

همزمان با تشکیل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در اواخر دهة 1360، به منظور کمک به اجراي 
مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاه ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتي، در هر یک از دانشگاه ها دفتري به نام”دفتر 
نظارت و سنجش آموزش“ زیر نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشکیل گردید. وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي در شهریور ماه  سال  1370، در 
تجدید نظري  در نمودار سازماني  خود ”دفتر نظارت  و سنجش   آموزش“ را به  ”دفتر نظارت  و ارزیابي  آموزش عالي“ تغییر نام  داد و هم  اکنون  نیز 
تحت  همین  عنوان  به  فعالیت  مشغول  است . در 1377/8/9 ”اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی“ 
و به دنبال آن ”آیین نامه تشکیل  دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی“ توسط وزارت  فرهنگ  و آموزش 
عالي به دانشگاه ها ابالغ گردید . متعاقب آن در تاریخ 1387/1/24 آیین نامه جدید تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابي دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسیده که زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه تشکیل و شروع به فعالیت کنند. 
در همین راستا دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در سال 1391 به منظور ارزیابی، نظارت و ارتقاء 

کیفیت آموزش و پژوهش تاسیس گردید.

دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل )ادامه(

دفتر نظارت و ارزیابی وتضمین کیفیت

وظایف کلی دفتر نظارت به شرح ذیل می باشد:

* اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزیابي دانشگاه.
* ایجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطالعات و آمار مورد نیاز.

* تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط و ارایه گزارش به شوراي نظارت و ارزیابي دانشگاه.
* همکاري با گروه هاي اعزامي نظارت و ارزیابي از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

* ایجاد هماهنگي و ارتباط میان شوراي نظارت و ارزایابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 
* تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظیم شده از سوي شوراي نظارت و ارزیابي آموزشي کشور و 

    ارایه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در پایان هر نیمسال تحصیلي.
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وظایف کلی دفتر نظارت )ادامه(

در راستای انجام وظایف کلی دفتر نظارت و ارزیابی، کارهای زیر از ابتدای سال 96 در این دفتر انجام پذیرفته است:

* ارزیابي روش تدریس اعضاء هیأت علمي دانشگاه و تالش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس براي هر موضوع درسي از طریق 
    تکمیل فرم هاي پرسش نامه توسط دانشجویان و نظرخواهي از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

* هماهنگي و پي گیري اجراي طرح ارزیابي دروني گروههاي آموزشي.
* جمع آوري و ارایه نظرات و پیشنهادهاي الزم در جهت اصالح و بهبود کیفیت آموزشي در دانشگاه.

* بررسي و تصویب طرح هاي مربوط به نظارت و ارزیابي دانشگاه.
* بررسي و ارزیابي مستمر کارکرد گروه هاي آموزشي، دانشکده ها و واحدهاي دانشگاهي و ارایه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

* بررسي مشکالت و موانع رشد کیفي آموزش در دانشگاه و ارایه طرح هاي مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفي آموزشي دانشگاه.
*  برنامه ریزي و ارزیابي منظم فعالیت هاي مدیران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه.

* پیشنهاد برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي براي اعضاي هیأت علمي و مدیران دانشگاه در جهت ارتقاي کیفیت آموزشي و مدیریت 
   آموزشي دانشگاه.

* انجام بررسي هاي الزم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه هاي درسي و آموزشي و ارایه پیشنهاد به معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي.
* نظارت بر نحوه اجراي امتحانات پایان ترم دانشگاه.

* نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارایه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه. 
* ارتباط با دانشگاه هاي معتبر و کسب اطالع از نحوه تالش ها و دستاوردهاي نوین در زمینه نظارت و ارزیابي آموزش و استفاده بهینه از آن.

* ارزیابي  تهیه قوانین و بخش نامه ها و آئین نامه های وابسته به نظارت و ارزیابی از سایت دفتر نظارت وزارت علوم و سایت های وابسته
* ارزیابی اساتید جهت ترفیع ساالنه: 

تکمیل 78 کاربرگ ترفیع مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه و بارگزاری کاربرگ ها در سیستم جامع گلستان.   
* ارزیابی اساتید جهت تبدیل وضعیت:

تکمیل کاربرگ نظارت و ارزیابی برای حدود پانزده نفر از اعضای هیات علمی در جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی  
* ارزیابی اساتید جهت ارتقا:

تکمیل کاربرگ نظارت و ارزیابی برای چهار نفر از اعضای هیات علمی در جهت ارتقا از استادیاری به دانشیاری.  
* پیگیری وارد کردن برنامه ی اساتید در سیستم جامع گلستان.

* بررسی توزیع برنامه ی درسی اعضای هیات علمی دانشگاه در طول ترم طبق آیین نامه.
* تهیه بانک اطالعات از فعالیت و عملکرد اساتید به منظور ارزشیابی
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وظایف کلی دفتر نظارت )ادامه(

* نظارت کامل بر برگزاری امتحانات پایان ترم
* نظارت کامل بر برگزاری کالسها

* ارزیابی اساتید جهت انتخاب اساتید سرآمد آموزشی دانشگاه
* گردآوری اطالعات آماری در حوزه های:

- آموزشی: جمع آوری آمار رشته های مصوب شده ی دانشگاه در مقاطع مختلف و مجموعه آمار مربوط به حوزه آموزش از جمله: تعداد 
دانشجویان به تفکیک مقطع، بومی، جنسیت و فارغ التحصیالن.

- پژوهشی: جمع آوری آمار مربوط به واحد پژوهش از جمله: تعداد اساتید به تفکیک مرتبه ی علمی و برآورد نسبت استاد به دانشجو، تعداد 
مقاالت ISI، تعداد مقاالت ISC، تعداد مقاالت علمی و پژوهشی، تعداد مقاالت کنفرانسی و تعداد اختراعات.

- دانشجویی: جمع آوری آمار مربوط به واحد دانشجویی از جمله: آمار بخش مشاوره، بخش خوابگاهها، بخش ورزشی و مساحت زمین های 
ورزشی.

- فرهنگی: جمع آوری آمار مربوط به واحد فرهنگی از جمله: اطالعات مربوط به انجمن ها، کانون های مذهبی، سخنرانی ها.
:HES سامانه

* وارد کردن اطالعات جامع مربوط به تمامی رشته های دانشگاه در سامانه ی hes.msrt.ir و پیگیری جهت تایید رشته ها.
* تهیه و تنظیم بانک اطالعات اساتید:

* تهیه فایل جامع از اطالعات اساتید بر اساس مرتبه ی علمی و زیرگروه آموزشی/پژوهشی، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، سال 
استخدام و نوع استخدام ایشان.

* اطالع رسانی:
* نصب اطالعیه های الزم در مکان های مختلف دانشگاه در بازه زمانی آخر ترم جهت انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجو، 

* تنظیم و ارائه گزارش ارزشیابی اساتید
* تهیه و دریافت گزارش های ارزشیابی از سیستم گلستان که توسط دانشجویان آخر هر ترم انجام شده و سپس تحلیل و بررسی کامل آن   

   توسط مدیر دفتر نظارت و ارائه ی گزارش مربوطه به معاون آموزشی دانشگاه جهت انجام اقدامات الزم.
* تنظیم و ارائه بانک اطالعات کارکنان:

   تهیه ی فایل اکسل و نمودارهای خروجی آن از آمار مربوط به تعداد کارکنان دانشگاه و نوع استخدام ایشان و محل خدمت ایشان به 
   تفکیک پژوهشگاه، دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه.

* گردآوری اطالعات جهت برگزاری کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی اساتید
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معــاونت

اداری و مالـی





امور اداری و پشتیبانی

*  بررسی روند استخدامی اعضای هیات علمی نشان دهنده افزایش جذب نیروی متخصص در دانشگاه و همچنین میزان رشد ارتقای                                                          
     علمی اعضای هیات علمی به مرتبه دانشیاری در دو سال اخیر می باشد.

*  به روز رسانی و ثبت اطالعات در سامانه کارمند ایران جهت اخذ شماره مستخدم و شماره شناسه کارکنان و اعضای هیات علمی از                          
    ابتدای سال 94 تعداد 55 شماره مستخدم اخذ و تعداد 20 نفر نیز در صف انتظار اخذ شماره مستخدم می باشند .همچنین جهت 

   کلیه کارکنان قراردادی شماره شناسه اخذ شده است.

* تعداد اعضای هیات علمی در سال 1394           104
* تعداد اعضای هیات علمی در سال 1395      120  

* تعداد اعضای هیات علمی در سال 1396      120

سال 1396سال 1395سال 1394مرتبه علمی

322استاد

101317دانشیار

8610096استادیار

554مربي

0 20 40 60 80 100

سال 1394

سال 1395

سال 1396

مربی

استادیار

دانشیار

استاد
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*  جهت ساماندهی وضعیت تردد کارکنان، اعضای هیات علمی سامانه حضور و غیاب با قابلیت استفاده تحت وب و گزارش گیری های 
   ویژه در سال 96-95 از شرکت علم و صنعت خریداری و راه اندازی شد. اجرای این طرح تولید میانگین 3000 برگه مرخصی، 

  ماموریت و ... را حذف و صرفه جویی را به همراه داشت.
*  تنظیم برنامه منظم در ارسال گزارشات ماهیانه حقوقی ) کارکرد، ایاب و ذهاب ، حق غذا و ...( در تاریخ های معین جهت تسهیل 

  در انجام امور در طی سال های 95 تا کنون
*  به منظور ایجاد تسهیالت رفاهی ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان و خانواده ایشان قرارداد ها و تفاهم نامه هایی با موسسات، 

  فروشگاههای زنجیره ای، مراکز خرید، موسسات آموزشی، مراکز خرید پوشاک، مکانهای ورزشی و تفریحی و شرکتهای بیمه منعقد 
  شده است .

سال 1396سال 1395سال 1394عنوان

13357شماره مستخدم صادر شده اعضاي هیات علمي

0020شماره مستخدم ارسال شده اعضاي هیات علمي 

16915شماره شناسه صادر شده کارکنان قراردادی

201شماره مستخدم کارکنان پیمانی
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شماره مستخدم صادر شده اعضاي هیات علمی

شماره مستخدم ارسال شده اعضاي هیات علمی 

سال 1396سال 1395سال 1394عنوان

51315تفاهم نامه های منعقده

13



امـور مالـی

*  با توجه به برنامه دولت مبنی بر اجرای نظام حسابداری بخش عمومی ) حسابداری تعهدی ( امور مالی توانست از ابتدای سال 94 
     سیستم حسابداری تعهدی را در تمام موارد شامل حقوق دستمزد، اموال، انبار و کارگزینی به انجام برساند و تائید موسسات حسابرسی 

    دال بر این مطلب می باشد.
*  اخذ وام از بانک تجارت به مبلغ 24 میلیارد ریال جهت اتمام پروژه دانشکده فنی عمران

به  مربوطه  ارائه گزارش های  و  و 95  پایان سال 94  تعهدی در  نظام حسابداری  اساس  بر  مالی  تنظیم صورت های  و  تهیه    * 
      سازمان های نظارتی

*  ایجاد ارتباط با ذیحساب  محترم  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های آموزشی جهت همکاران به منظور استفاده 
    از سیستم نوین مالی و همچنین ایجاد تحول و نگرش جدید در اندیشه آنها 

*  تغییر و اصالح فضای فیزیکی امور مالی در راستای تحقق اهداف

گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

الف  دانشكده عمران ) دانشكده فني و مهندسي( 

*  سال شروع 1390 با پیمانکاري شرکت لقمان کار به مبلغ 45000 میلیون ریال
*  در سال 1392 بعلت مشکالت پیمانکاري و همچنین عدم توانایي پیمانکار براي ادامه فعالیت طبق شرایط عمومي پیمان ماده 46 به 

   پیمانکار ابالغ گردید که در آن زمان حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکي پروژه بود و در این رابطه ضمانت نامه هاي پیمانکار ضبط گردید 
*  در پایان سال 1393 قرارداد جدیدي جهت تکمیل دانشکده فوق الذکر با شرکت سرابستان به مبلغ 66000 میلیون ریال منعقد گردید.

*  بعلت مشکالت مالي وامي به مبلغ 25000 میلیون ریال از بانک تجارت دریافت و جهت تکمیل پروژه هزینه گردید. 
*  از محل سایر درآمدها چیلر جذبي ، هواساز ، دو عدد آسانسور و دو عدد ویلچربر جهت پروژه خریداري شده است.

*  جاده اي به طول 650 متر طول و به عرض 7 متر با زیر سازي کامل و اجراي آسفالت انجام شده است و پلي سه دهانه در آن احداث 
    گردیده ودر حدود 5500 میلیون ریال هزینه در بر داشته است. 

*  روشنایي این جاده نیز به طور کامل اجرا شده است. 
*  عملیات خاکبرداري محوطه در حدود 3 متر ارتفاع انجام شده و شرایط جهت اجراي فضاي سبز و محوطه سازي آماده گشته است. 

*  عملیات اجرایي پروژه فوق در حال حاضر 97 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. 
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ب- ساختمان پژوهشي پارك علم و فن آوري 
*  شروع پروژه در سال 1394 و مدت آن براي اتمام دو سال معین شده بود.

*  پیمانکار پروژه شرکت مقاوم کار و مبلغ آن 99000 میلیون ریال بوده است. 
*  از بهمن 1394 بعلت عدم تخصیص پروژه دچار مشکل مالي شده بنحوي که در آبان ماه 1395 مبلغ بدهي به پیمانکار از مرز 20 درصد 
    مبلغ قرار داد تجاوز نموده که بر اساس قرارداد ماده 48 و خاتمه پیمان شامل حال پیمانکار میگردید. که براي رفع موقتي مشکل از محل 
  سایر اعتبارات مبلغ 9000 میلیون ریال به پیمانکار پرداخت شد و پیمانکار مشغول به ادامه فعالیت شد. ولي در فروردین سال 96  میزان         
  جریمه هاي دیرکرد پرداخت صورت وضعیت هاي موقت از مرز 2 درصد قرارداد تجاوز نمود که مجددا پیمانکار درخواست ماده   48 نمود.  
  که در حال حاضر با رایزني با شوراي فني استان و چندین جلسه توجیهي با پیمانکار مقرر گردیده که با شرایطي خاص پیمانکار  به تکمیل  
  پروژه اقدام نماید. در این رابطه الزم به ذکر است که چون قرار دادهاي سر جمع تعدیل نداشته و پرداختها به صورت اسناد خزانه اسالمي 

  و اوراق قرضه مدت دار انجام میشود پیمانکار را دچار مشکل نموده است 

ج- سایر فعالیت ها:
*  انجام تعمیرات ابنیه شامل اصالح سقف هاي بلوک یک و سه از نظر ایزوگام سقف، اصالح مشکالت دیگر ساختماني در بلوک هاي 

    خوابگاه ها، بلوک هاي پنج گانه، محوطه و ساختمان مرکز رشد کرمان
*  اجراي زمین هاي ورزشي روباز شامل یک زمین آسفالت و یک زمین چمن و فنس کشي و جدول گذاري اطراف آن

 *  انجام امور اماني شامل طراحي، ارائه دستور کار، انجام عملیات براي خرید و نصب نیمکت براي محوطه، اجراي انبار گلخانه، اجراي 
        جدول گذاري، اجراي آسفالت پارکینگ هاي )بلوک همایش ها و میهمانان در درب ورودي و جنب دانشکده عمران( اجراي مسقف نمودن 

   پارکینگ هاي اصلي و ورودي و جنب دانشکده عمران، اجراي آجر فرش قسمتي از محوطه خوابگاه ها
*  تعمیرات تأسیسات مکانیکي موتورخانه هاي فرعي شامل خوابگاه ها و موتورخانه اصلي بلوک هاي پنج گانه

*  تعمیرات اساسي فن کوئیل ها بلوک هاي پنج گانه و سرویس و گرمایشي خوابگاه ها و بلوک هاي پنج گانه
*  اجراي گازکشي دانشکده عمران از خط اصلي در پژوهشگاه

*  تعمیرات اساسي تأسیسات برقي بلوک هاي پنج گانه و خوابگاه ها شامل تعویض المپ ها، اصالح فن هاي هواکش ها
*  اجراي آبیاري تحت فشار ) قطره اي( محوطه سبز خوابگاه ها

*  اجراي انشعاب برق اصلي به دانشکده عمران ) پست کمپکت( از پست اصلي پژوهشگاه
*  تعمیر و نگهداري کلیه تأسیسات مکانیکي و برقي گرمایشي و سرمایشي، چاه هاي آب و منابع مربوطه

LED جهت بهینه نمودن مصرف انرژي تغییر المپ هاي مهتابي سقف هاي بعضي از اتاق هاي اداري با المپ هاي  *
*  استفاده از پانل هاي خورشیدي براي تامین آب گرم خوابگاه ها و دیوار کشي بتني اطراف خوابگاه ها 

*  سرویس و نگهداري تاسیسات گرمایشي و سرمایشي مرکز رشد و ساختمان مرکزي کرمان
*  اجراي تغییر سیالب از محل چاه آب اصلي در زمان بارندگي و اجراي خاکریز موقت براي جلوگیري از سیل

*  هوشمند سازي موتورخانه هاي خوابگاه ها و مرکزي
*  تجهیز آشپزخانه موقت و سلف سرویس

گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
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معــاونت

آموزشـی و پژوهشـی









تدوین آیین نامه ها جهت افزایش کیفیت آموزشی
* تدوین آیین نامه ترفیع اعضا هیأت علمی و مصوب نمودن آن در هیأت امنا

* تدوین شیوه نامه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو توسط اعضای هیأت علمی جهت جلوگیری از توسعه کمی
* تدوین شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد

* تدوین شیوه نامه اجرایی  دوره دکتری

اتوماسیون کردن فرایندهای آموزشی
* ثبت نام 

* انتخاب واحد
* درخواست دفاع

* بررسی مشکالت آموزشی
* ثبت پروپوزال دانشجویان

* پرداخت حق التدریس
* پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش

* گزارش پیشرفت پایان نامه دکتری
* گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد

مصوب نمودن پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان جهت افزایش کیفیت
* مقطع دکتری: 40 میلیون ریال

* مقطع کارشناسی ارشد: 10 میلیون ریال
* مصوب نمودن پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش

* مقطع کارشناسی: 2.500.000 ریال
* مقطع دکتری: 5.000.000 ریال

 جذب هیأت علمی در رشته های که با کمبود هیأت علمی مواجه هستند 

کاهش هرم کارمند به هیات علمی با افزایش اعضای هیات علمی و عدم استخدام و کاهش تعداد کارمندان 

90-9191-9292-9393-9494-9595-96
607697105105118

90-9191-9292-9393-9494-9595-96

150192191188185179
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*  تهیه چارت سازمانی جدید دانشگاه و تصویب در هیأت امنا و افزایش تعداد دانشکده های فعال از 3 به 5 دانشکده 
*  ایجاد گروه آموزش های آزاد و مجازی و برگزاری دوره های مختلف جهت توامند سازی دانشجویان، کارمندان و افراد  شرکت کننده 

    آزاد
*  روند ثبت نام دانشجویان 

ایجاد رشته های جدید و پذیرش دانشجو در سال 96
* شیمی داروئی  

* مهندسی سیستم های انرژی- تکنولوژی انرژی  
* مهندسی سیستم های انرژی- انرژی محیط زیست  

طی کردن مراحل ایجاد رشته و تصویب آنها در شورای آموزشی و شورای مدیریت دانشگاه جهت ارسال از طریق     
سامانه جامع آموزش عالی 

- در مقطع کارشناسی ارشد
*  علوم پایه پلیمر  
*  مهندسی پلیمر  

*  مهندسی پزشکی- بیومکانیک  
* مهندسی عمران- زلزله  

* فناوری اطالعات-تجارت الکترونیک  
- در مقطع دکتری

* مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی  
* مهندسی کشاورزی- کشاورزی هسته ای  

* فناوری اطالعات-امنیت اطالعات  

فارغ التحصیل ثبت نام دکتریسال
دکتری

ثبت نام
 کارشناسی 

ارشد

فارغ التحصیل 
جمع فارغ جمع ثبت نامکارشناسی ارشد

التحصیل

90-911401892620326

91-923202504628246

92-93170296166313166

93-94131266229279230

94-9554190236195240

95-96213227189229202

96-97192362023729

842716549121738939جمع کل
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پایان نامه های دانشجویی

دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

ناحیه بندي تصاویر پزشکي با استفاده از مدل هاي شکل پذیر کوتاهترین مسیر به کمک قیود شکلي
علي رییس پور 

مهدی کماندار 

کنترل و مدل سازي یک مبدل DC/AC تک فاز ایزوله با لینک AC فرکانس باال براي اتصال تولید پراکنده 
حسین هژبري امید عزیزي پورDC به شبکه

عصمت راشدي ساجد رخشاني اول بازشناسي پالک خودرو با استفاده از شبکه هاي عصبي همگشتي

احسان سلیماني نسباحمدرضا برزکارتعیین پارامترهاي کد تشخیص و تصحیح خطا کانولوشنال به روش کور

روح اله فدایي نژاد -امین مشایخيبهبود حفاظت فیدرهاي 20 کیلو ولت ترکیبي هوایي و کابلي
 فرشید کي نیا 

مهدی کماندارسحر احمدي تشخیص احساس از روي سیگنال گفتار با استفاده از ویژگي هاي آمارگان مرتبه باال

عصمت راشدي -ارمان کیاني تشخیص خواب آلودگي راننده با استفاده از ویژگي هاي تصاویر چهره و طبقه بندي فازي
 احسان سلیماني نسب 

عصمت راشدي - فاطمه علي پورخشاباستخراج پروفیل کانال ریشه با استفاده از ناحیه بندي تصاویر CBCT دندان
رضا دهقاني 

روح االمین زینلي داوراني - محمد مهرداد فرودي جهرميتشخیص محل مفصل ها در کابل هاي برق دار با استفاده از میدان هاي الکترومغناطیسي
حسین استوار زاده 

محمد حســین استوارزاده -محمدنوروزي طراحي تزویج کننده هاي مایکروویوبا استفاده از تکنولوژي موجبرهاي فاصله هوایي
 سیدعلي رضوي  

حسن مطلبي زینب سرمديارائه روش مبتني بر برنامه ریزي خطي براي موازي سازي درون وظیفه اي جریان هاي کاري در محیط گرید

حمیدرضا ناجي ریحانه رازبان ایجاد چارچوب نرم افزاري جهت افزایش امنیت داده هاي کاربر در شبکه هاي اجتماعي بزرگ

حمیدرضا ناجيسروش هادیانارایه یک تکنیک خوشه بندي براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سیم

وحید ستاري نائیني مریم رضایي راوريخوشه بندي پویا در مسیر یابي آگاه از ازدحام براي شبکه هاي روي تراشه

حسن مطلبي عطیه شیريافزایش قابلیت اطمینان اجراي جریان هاي کاري علمي با بهینه سازي افزونگي در محیط توزیع شده

حسن مطلبيمریم معصومي الگوریتمي براي تضمین قابلیت اطمینان اجراي جریان هاي کاري علمي با مهلت زماني در محیط توزیع شده

حمیدرضا ناجيامیر ایرانمنش ارائه مدل زمانبندي کارا بر اساي الگوریتم هاي هوشممند در پردازش هاي کالن

مجید محمدي حسین طاهري کفرانيطراحي مدار ضرب کننده برگشت پذیر در تکنولوژي اتوماتاي سلولي کوانتومي
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پایان نامه های دانشجویی

دانشكده مهندسی عمران و نقشه برداری

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

علي اسماعیلي - مسعود ورشوسازشبنم مهبوديامکان سنجي استفاده از تصاویر UAV براي تعیین موقعیت ساختمان ها

 محمدرضا ملکمحمدجمال عمانطراحي و پیاده سازي یک سیستم تعیین موقعیت بدون مرز

)D Insar( پوریا شاهسون پایش زمین لغزش با بهره گیري از تکنیک تداخل سنجي تفاضلي راداري
علي اسماعیلي- مهدي معتقمارکده

علي اسماعیلي- مهدي معتقسیدکیوان اسمعیليپایش فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجي تفاضلي راداري

علي اسماعیلي محمد ده دستتقسیم بندي خودکار تصاویر سنجش از دور با استفاده از الگوریتم هاي فرا ابتکاري

طراحي و پیاده سازي خدمات مکاني-زماني مبتني بر واقعیت افزوده براي امدادگران )مطالعه موردي: امدادگري در 
محمدرضا ملکعلي مهدیان رادهنگام زمین لرزه(

فضل اله سلطانيمحمد فالحمطالعه و بررسي تورم خاک ریزدانه با استفاده از مواد زائد

وحید توفیقرئوف حق پناهمطالعه اندرکنش خاک مسلح به FRP تک جهته و دو جهته

محمدعلي تاثیر انفجار معدن بر روي دود کش هاي بلند بتن مسلح کارخانه ذوب مس سرچشمه
رضا رهگذر - محسن ملکي نژاداحمدپورگهرت

حامد صفاريسهند جبیني اصليتاثیر در نظر گرفتن اندر کنش خاک و سازه بر رفتار لرزه اي سازه هاي فوالدي قاب خمشي

الناز موالیي بهبود عملکرد تیر پیوند متصل به ستون در قاب هاي مهاربندي واگرا
حامد صفارياکبرابادي

سیدحسام مدنيهادي چهرازيتاثیر برخي از انواع پلیمرها بر خواص مواد پایه سیماني

حامد صفاريسعید خاکياصالح روابط سختي و میرایي خاک با در نظر گرفتن تاثیرات جرم سربار

وحید توفیقمطهره زین الدیني استفاده از رسوبات مس به عنوان هسته مرکزي سد باطله

 وحید توفیق محمد صباغ گلبررسي آزمایشگاهي اثرات استفاده از ژئوپلیمر پوزوالن طبیعي بر خواص مکانیکي ماسه

مجتبي قاسمي نازنین ایرانيتاثیر خرده الستیک و الیاف بر خصوصیات ژئوتکنیکي خاک تثبیت شده با آهک

مجتبي قاسميحامد هادي زادهبررسي آزمایشگاهي تاثیر خرده الستیک و الیاف طبیعي و مصنوعي بر مقاومت فشاري خاک تثبیت شده با سیمان

فضل اله سلطانيعلي نصريارزیابي سیستم پوشش مرکز دفن علمي پسماند بر اثر نشست پسماند

فضل اله سلطانيهاشم جمبررسي تغییر شکل کف محل هاي دفن علمي پسماند ناشي از نفوذ شیرابه

عباس سیوندي - سیدحسام مدنيعلي خداداديبهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي فوالدي با استفاده از دیوارهاي برشي بتن مسلح بر اساس سطح عملکرد
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پایان نامه های دانشجویی

دانشكده علوم و فناوری های نوین

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

MELCOR  در نیروگاه بوشهر با استفاده از کد  ECCS  بدون کارکرد  LBLOCA  رضا سیارههادي کشاورزيآنالیز حادثه شدید 

MELCOR  در نیروگاه بوشهر با استفاده از کد  Station Blackout  رضا سیارهمحسن نصیري اکبراباديآنالیز حادثه شدید ناشي از

بررسي مونت کارلو امکان تشخیص الیه هاي لجني ایجاد شده در مخازن ذخیره سازي نفت خام با استفاده از 
co60 محمد رضا رضایي رایني نژادرضا رشنوچشمه

محمد رضا رضایي رایني نژاد اعظم خانه جماليبررسي عملي و شبیه سازي کاهش افالتوکسین پسته با استفاده از سنگ گرانیت )مرحله انبار داري(

محمد رضا رضایي رایني نژادمیالد دانشورمینابيطراحي و ساخت دستگاه مولد اشعه ایکس قابل حمل

علي نگارستاني- سید روح اهلل پوریا صفريطراحي و امکان سنجي ساخت پیش تقویت کننده سریع حساس به بار براي آشکار سازهاي تناسبي
ثمره هاشمي شعبجره

اندازه گیري در ارگان هاي حساس سر و گردن حین تصویر برداري دندان به روش پامنورامیک و تصویر برداري 
علي نگارستاني- صدیقه سینا ازیتا احمديسر به روش سفالومتري

طراحي و بهینه سازي یک آشکار ساز TLD پوشش داده شده با سرب و تفلون جهت دزیمتري اشعه ایکس با 
MCNPX ر محمد رضا ضایي رایني نژادمعظمه حسني اشورزادهاستفاده از کد

محمد رضا رضایي رایني نژادعاطفه بازقنديبررسي تاثیر ید-131 بر پارامترهاي خون در پزشکي هسته اي

محمد رضا رضایي رایني نژاد فرشته کرم پوربررسي نقش راکتور هاي زیر بحراني واداشته با شتابدهنده در کاهش نیمه عمر محصوالت شکافت هسته اي

طراحي و توسعه یک سیستم شبیه سازپالک جهت مطالعات پیش کلینکي درمان تومورمالنوماي چشمي به 
محمد رضا رضایي رایني نژادعلیرضا خوارزميروش براکي تراپي با استفاده از کد مونت کارلو

 علي نگارستاني - مهدي کماندارسیدمهران یزدانيبهینه سازي سیستم پایش پیوسته غلظت گاز رادون در آب بر مبناي انتقال سیستم آن

محمدرضا سپهوند -فرزام یمینيمنیره امیني حاجي اباديتعیین ساختار سه بعدي پوسته در منطقه سیالخور به روش توموگرافي زمین لرزه هاي محلي

محمدرضا سپهوند -افسانه ثریا کریم زادهتعیین پارامترهاي خاک با استفاده از روش نسبت طیف مولفه افقي به قائم در مجتمع صنعتي و معدني گلگهر
نصرآبادي

افسانه نصرآباديحمیده یزدي مکي اباديبرآورد رابطه کاهندگي طیفي در ایران مرکزي و شرق ایران

میثم کورکيعلیرضا سندروسانتخاب خودکار زمان اولین رسیدها با استفاده از ترکیب نشانگرهاي لرزه اي

علیرضا گنجوئيمهدیه باراني برواتيبررسي پارامترهاي عملیاتي تابش تراهرتز از برهم کنش لیزر با گاز زنون

آزیتا زندي - فاطمه بازوبنداحسان میربررسي نوسانگر لیزر الکترون آزاد در طول موج هاي بلند

تهیه، بررسي ورفتار و کاربرد نقاط کوانتومي گرافن جهت تیمار بیوفیلم هاي باکتریایي و ساخت نانوحسگرهاي 
هادي بیت اللهيزهرا دوراندیشالکتروشیمیایي

سنتز نانو ذرات پوسته - هسته مگنتیت/طال و بررسي کاربردهاي آن در تهیه سنسورهاي الکتروشیمیایي و دارو 
محمد ماهاني- حسن کریمي ملهمرضیه بهزادپوررساني هدفمند

تهیه نانو بیو کامپوزیت بر پایه آلبومین سرم انساني/ فریت نیکل؛ کاربرد آن در تهیه سنسورالکتروشیمیایي 
محمد ماهاني- حسن کریمي مله رویا ملک پورافشارفولیک اسید
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پایان نامه های دانشجویی

دانشكده علوم و فناوری های نوین

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

 آزیتا زندي -فاطمه بازوبندمحمدرضا آرچینشبیه سازي سه بعدي لیزر الکترون آزاد تقویت کننده

محمدجواد فقیهي - حمیدرضا زهرا مظاهريحالت هاي همدوس گرمایي غیرخطي
باغشاهي

علیرضا گنجوئيمهدي زارعتولید تابش زیرتراهرتز با استفاده از برهمکنش پرتوالکترون با محیط پالسما

فرید صابري موحدفاطمه عبدالرضایي روش هاي زیرفضاي کرایلف سراسرس براي بازیابي تصویر

فرزاد دادي پورمریم یاسريمشخصه سازي فضاهاي ضرب داخلي بر مبناي همگني تعامد متساوي الساقین

R^n مینا جمشیديفاطمه کریميجداسازي بیشینه - کمینه نقاط در فضاي 

 فرید صابري موحد اتنا باقري داهویيروش هاي تکراري غیرهرمیتي و خالقانه براي حل دستگاه هاي خطي

فرید صابري -مهدي افتخاريمهال ده تقي زادهپیشنهاد یک روش انتخاب ویژگي بدون نظارت بر پایه جبر ماتریسي

فرزاد دادي پورفاطمه صمديمشخصه سازي فضاهاي ضرب داخلي بر مبناي P - فاصله زاویه اي

R^n مینا جمشیديمعصومه خورشیدزادهدسته بندي تکه اي خطي نقاط در فضاي

سنتز و شناسایي نقاط کوانتومي کربني اصالح شده با ترانسفرین و دوکسوروبیسین براي تصویر برداري و دارو 
 محمد ماهانيمریم پوررحمانيرساني هدفمند به سلول هاي سرطاني

سنتز و شناسایي نانو پلیمرهاي قالب مولکولي نشان دار شده با نقاط کوانتومي کربني به منظور تصویر برداري از 
محمد ماهاني - زهرا حسنيفیروزه محموديسلول هاي سرطاني

محمد ماهاني - زهرا حسنيفهیمه ساالريسنتز مزوپورهاي سیلیکا و نشان دار کردن آنها با نقاط کوانتومي کربن و مطالعه ي کاربرد آنها در دارورساني

فهیمه شجاعيعلي یعقوبي ساردومکانیسم جذب فسژن روي نانو مخروط بورنیتریدي

داریوش افضلي فریده میري خندانسنتز چارچوب آلي-فلزي اورانیل-کورکومین و بررسي کاربرد آن جهت حذف فنل قرمز

آزیتا زندي محمد عربيشبیه سازي و بهینه سازي سلول هاي خورشیدي نانوساختار مبتني بر گالیوم نیترید

فهیمه شجاعي الهه احساني آبادهبررسي دندریمر پلي آمیدوآمین به عنوان نانو حامل براي تحویل داروي ضد سرطان ملفاالن

مهدي یوسفیان الناز میرحاجيطراحي داروهاي جدید براي کنترل و درمان ایدز بر پایه مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس

مهدي یوسفیانسعیدجوانمردبررسي عملکرد سیدروفور هیدروکسامات به عنوان یک نانو حامل جدید در دارورساني

طراحي و بررسي کاربرد نسل جدیدي از فیلترهاي نانو ساختار به منظور حذف برخي گازهاي سمي موجود در 
مهدي یوسفیانعاطف پاکپورسیگار بر پایه نانو لوله هاي کربني عامل دار

الهه مصدق عالیه خالقيسنتز مشتقات جدید اینولین و کاربرد آنها در ژن درماني

طراحي و ساخت نانو حامل هاي زیست سازگار فلور سانس کننده و مغناطیسي بر پایه مایعات یوني براي کاربرد 
 زهرا حسنيفریبا پودینهژن رساني

اسداهلل حسن خانيکریم پرورمطالعه کاربردهاي کاتالیزوري مواد هیبریدي آلي- معدني در سنتز ترکیبات آلي
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پایان نامه های دانشجویی

دانشكده علوم و فناوری های نوین

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

الهه مصدقفاطمه رنجبرشوراباديسنتز مشتقات جدید کورکومین با استفاده از ترکیبات نیتروژن دار

علي نگارستانيراضیه سوريتوسعه حسگرهاي UV بااستفاده از آشکارسازهاي گازي مقیاس ریز

حسن صفريمهناز قربانيمطالعه حالت هاي درهم تنیده ي برآمده از سامانه هاي برهم کشي اتم و میدان

مطالعه تولید تابش تراهرتز در برهمکنش پالس هاي پرتوان لیزر فوق کوتاه با پالسماي گازهاي چنداتمي برپایه 
علیرضا گنجوئيمحمدصادق سلطانيي نظریه ي جنبشي

علي نگارستانيحسن رضا منصورتوسعه روش فلورسانسي اشعه ایکس براي اندازه گیري فلزات سنگین

عطاا...عسکري همت مژگان امین خواهکاربرد شرلت ها در حل معادله موج

حسین محبيعلیرضا ستارزادهتحدب تعمیم یافته و کاربردها

محمد مهدي زاهديعلي سعیديمباحثي در اتوماتا و رمز نگاري

غالمرضا آقامالئيمجید خاکشورشبه غالفهاي عددي چند جمله اي وار ماتریس ها و کاربردهاي آن

 عطاا...عسکري همتزهرا کالته بجديکاربرد موجک ها در حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئي مورد استفاده در پزشکي

پژوهشكده علوم محیطی

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

مریم راشکیسعیده غایباثر قارچ Beauveria bassiana بر سوسک Tribolium castaneum روي ارقام مختلف گندم

محمد مهدی یعقوبیشیوا والئیبررسي اثر متفورمین بر بیان ویمنتین و مهار تهاجم سلولي در رده سلولي آدنوکارسینوماي معده انسان

بررسي فون کنه هاي خاکزي گروه گامازینا )Acari: Mesostigmata:Gamasina( در شهر دوساري، استان 
شهروز کاظمیطلعت خالصیکرمان

باقي زاده امینهاشمي سمانهتولید پپتپد نوترکیب Cecropin A در ریشه هاي مویین توتون و بررسي فعالیت ضد میکروبي آن

Citrullus lanatus( عبدلي نسب مریمزارع منصوري زهرابهینه سازي سیستم کشت بافت هندوانه

RFLP-PCRرحیمي مهديسام نژاد الههمقایسه عملکرد گندم هاي نان تحت تنش شوري و بررسي تنوع ژنتیکي بین آنها براساس نشانگر

میرزایي سعیدشریف فاطمهمطالعه اثرات تیمارهاي مختلف نیتروژن و فسفات بر ریشه و بیان ژن CLE در سویا

باقي زاده امینمحمدي نژاد سمیهارزیابي واکنش تحمل به خشکي در اکوتیپ هاي مختلف لوبیا قرمز

SRAP و نیز تنوع ژنتیکي آنها با نشانگر Triticoum boeoticom ملکي محمودجبالبارزي سارابررسي تحمل به شوري ده جمعیت

بررسي ساختار ژنتیکي ژنهاي مقاومت به شوري و خشکي ) P5CS و W dhn13 ( در برخي از ارقام گندم بومي 
باقي زاده امینملیحه افروشته واصالح شده ایران تحت شرایط تنش خشکي و شوري
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پایان نامه های دانشجویی

پژوهشكده علوم محیطی

استاد راهنمادانشجوعنوان پایان نامه

کلون سازي، آنالیز توالي و بیان cDNA کد کننده ي آنزیم پراکسیداز از گیاه Lepidium draba و بررسي تاثیر آن 
بر رده هاي سلول سرطاني انسان در شرایط آزمایشگاه

مسعود ترکزادهیاسر فتاحیان

محمدرضا لشکریرقیه شمسی گوشکیمطالعه مولکولي و ریخت سنجي گونه هاي جنس Psyllopsis )Hemiptera: Lividae( در استان کرمان

مظفر منصوریمطهره امیری دوماریمقاومت القایي ایجاد شده در اثر تغذیه شته گلرنگ، کرم قوزه پنبه و ایجاد زخم مکانیکي در ارقام مختلف گلرنگ

بررسي ومقایسه شیمیوتایپ هاي گیاه کاسني.Cichorium intybus L با استفاده از نشانگرهاي مولکولي و 
کروماتوگرافي

امین باقی زادهناهید امیری

مهدی هنرمندرضا سعیدیانامکان سنجي ذخیره سازي گاز طبیعي در گنبدهاي نمکي منطقه ي ساوه )بخش شمالي( با استفاده از سنجش از دور

مهدیه حسینجانیمحمد رشیدی امکان سنجي ذخیره سازي گاز طبیعي در گنبدهاي نمکي منطقه ي ساوه )بخش جنوبي( با استفاده از سنجش از دور

مهدی رحیمیصالح علی توکلیارزیابي تحمل به تنش خشکي ارقام کنجد با استفاده از صفات زراعي و بیوشیمیایي

 Origanum  (   اثر تنظیم کننده هاي رشد بر خصوصیات فیزیولوژیکي و بیان ژن مرتبط با بیوسنتز ترپن در مرزنجوش
majorana  L

مریم عبدلی نسبطلعت امانی

تاثیر تنظیم کننده هاي رشد بر کالوس زایي و میزان دیوسژنین در کشت درون شیشه اي و اثر برخي الیسیتورها بر رشد 
Trigonella foenum..graecum L.(.و متابولیتهاي ثانویه در کشت مزرعه اي شنبلیله

سعید میرزاییسعید محمدی

بسط و توسعه نشانگرهايEST-SSR از طریق واکاوي داده هاي حاصل از پایگاه هاي اطالعاتي و توالي هاي انتهایي
)Pistacia spp.L(به منظور بررسي تنوع ژنتیکي گونه هاي وحشي پسته BAC

مهدی رحیمیمهناز شیرازی

بررسي تنوع بیوشیمیایي و ژنتیکي توده هاي شنبلیله )Trigonella foenum- graceum L( با استفاده از صفات 
SRAP زراعي و نشانگر مولکولي

سعید میرزاییابراهیم تاج الدینی

Psyl محمود ملکیزهرا موسی پورمقایسه گندم هاي زراعي نان ایراني از نظر میزان تولید کاروتنوئید و نیز جداسازي و توالي یابي ژن

Ocimum basilicum( در گیاه ریحان CVOMTمریم عبدلی نسبزینب پانچ نامهاثر تنظیم کننده هاي رشد بر صفات بیوشیمیایي و بیان ژن

مهدی رحیمیعلی قنبریبررسي اثر متقابل گندم با برخي سویه هاي باکتري هاي محرک رشد گیاه )PGPR( در شرایط تنش خشکي

مسعود ترکزادهمهسا کاوندیبهینه سازي کدوني، ساب کلونینگ و بیان نوترکیب میکروپالسمین انساني

strail مجتبی مرتضویمریم رحمانیبهینه سازي کدوني و تولید پروتئین نوترکیب

علی ریاحیفرشید برزگریبررسي برهمکنش آنزیم پراکسید از گیاهي LDP(Lepidium draba( با نانو ذرات آهن

مسعود ترکزادهسارا خوارزمیبیان پروتئین نو ترکیب   TGF-B1  درسیستم هاي بیاني مخمر، سلول حشره، باکتري و گیاه

مدل سازی اکتشافی کانسارهای طالی اپی ترمال با استفاده از داده های دور سنجی ، طیف نگاری زمینی، زمین شناسی 
و ژئو شیمی مطالعه موردی منطقه بزمان

مهدی هنرمندحسین حقیقی

solanum mwlongena محمود ملکیهاجر ثابتبهینه سازی کشت بافت بادمجان

Spinach oleracal مریم عبدلی نسبنرجس ترابیبیان موقت ژن اوره از بتاهلیکو باکتر پیلوری در اسفناج

محمود ملکیلیال حبیبی پوربررسی بیان RNA غیر کد شونده طوالنی در گیاه سویا

بررسي پروفایل بیاني RNA ي غیر کد کننده بلندMIAT در رده سلولي جنیني، کارسینوماي جنیني و رده هاي 
سلولي سرطاني سوماتیک انسان

اسدي ملک حسینجنت علي پور فیروز

پایش پایداري دیواره معدن با استفاده از تکنیک تداخل سنجي تفاضلي راداري و داده هاي Sentinel- 1 :  مطالعه موردي 
معدن سرب و روي انگوران

اسماعیلي عليخورا حمید

باقي زاده امینحسیني سیدمحسنتاثیر برخي الیسیتورهاي زیستي و غیرزیستي بر مسیر بیو سنتز کارنوسیک اسید و تجمعش در رزماري
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معــاونت

دانشجویـی و فرهنگـی





سلف سرویس
* تجهیز سلف سرویس به دستگاه گرمکن  

* تعویض کلیه صندلی های سلف سرویس دانشجویی  
* نصب میله های جدا کننده  استیل جهت نظم دهی به صف دریافت غذا در سلف سرویس دانشجویی  

* تعویض چراغ های سالن غذاخوری با المپ های LED جهت صرفه جویی در مصرف برق  
* نصب آبگرمکن در محل شستشوی ظروف سالن غذاخوری  

* تجهیز محل توزیع غذا به قفسه متحرک تمام استیل مخصوص نگهداری سینی های غذا  
* تغییر در پارتیشن بندی سالن ورودی سلف سرویس به هدف بهسازی فضای موجود  

* نصب درب برقی در ورودی سالن غذاخوری  
* ساخت دکور جهت سالن غذاخوری آزاد  

* تهیه شیشه 8 میل برای رویه  میزهای سلف سرویس آزاد  
* بهسازی سنگ فرش ورودی سالن غذاخوری  

* تهیه ی آبسردکن جهت سالن غذاخوری دانشجویان  
* نصب پرده هوا در ورودی سلف سرویس  

* نصب تابلو جهت سالن غذاخوری  
آشپزخانه

* بهسازی تهویه آشپزخانه  
* راه اندازی آبگرمکن آشپزخانه  

* لوله کشی آب شرب در مجاورت کلیه دیگ های طبخ غذا  
* تهیه کلیه تجهیزات الزم جهت آشپزخانه و انبارهای آن  

* نصب پرده هوا و درب توری در ورودی آشپزخانه  
* بهسازی فاضالب آشپزخانه، مسیر ورودی آشپزخانه و انبارهای آن، آبراه وسط آشپزخانه و لوله کشی آب گرم آشپزخانه  

* استخدام کارشناس تغذیه در دانشگاه به منظور نظارت بر کیفیت و کمیت غذا  
تربیت بدنی

* احداث زمین چمن طبیعی در مجاورت خوابگاه دانشجویی برادران  
* احداث زمین ورزشی آسفالت در مجاورت خوابگاه دانشجویی برادران  

* احداث زمین والیبال و زمین بسکتبال در مجاورت خوابگاه دانشجویی خواهران  
* تجهیز سالن بدنسازی برادران و خواهران  

* تجهیز سالن ایروبیک خواهران  
ایستگاه ایاب و ذهاب

* تسطیح، شن ریزی، نصب نیمکت و نورافکن به هدف آماده سازی ایستگاه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان در مجاورت  نقلیه  

حوزه دانشجویی
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خوابگاه 
* تکمیل فضای سبز خوابگاه خواهران و اجرای فضای سبز خوابگاه برادران  

* نصب درب ورودی، جک دربند و آیفون جهت خوابگاه های دانشجویی  
* دیوارکشی محوطه خوابگاه های دانشجویی  

* ساخت زمین چمن و زمین آسفالت ورزشی در مجاورت خوابگاه برادران  
* بهسازی فضای اطراف خوابگاه ها  

* تعمیر اساسی سیستم های تهویه خوابگاه ها  
* نصب پایه دوربین مداربسته جهت خوابگاه های دانشجویی  
* تهیه و نصب منشور اخالقی جهت خوابگاه های دانشجویی  

* نصب نورافکن و چراغ در محوطه خوابگاه ها  
* تجهیز کلیه طبقات خوابگاه ها به جعبه کمک های اولیه  

* تهیه 100 تخته تشک جهت خوابگاه ها  
* تعمیر سیستم فاضالب خوابگاه ها  

* اجرا و بهینه سازی امکانات الزم مربوط به اینترنت وایرلس در خوابگاه های دانشجویی  
* تجهیز و آماده سازی اتاق مطالعه و اتاق تلویزیون در خوابگاه های دانشجویی  

* شن ریزی و تسطیح مسیر خوابگاه ها  
بوفه

* نصب نیمکت در فضای سبز مجاور بوفه دانشگاه جهت رفاه حال دانشجویان   
* تکمیل اقالم ارائه شده در بوفه دانشگاه و نظارت بر کیفیت و قیمت کاالهای موجود  

* اخذ مجوز و راه اندازی کانون فیلم و عکس و کانون ورزش در دانشگاه
* افزایش تعداد کانون های فرهنگی- هنری دانشگاه از 1 )سال تحصیلی 95-94( به 3 )سال تحصیلی 95-96(

* حمایت از کانون های فرهنگی- هنری دانشگاه و اخذ رتبه برتر در مسابقات منطقه ای و کشوری
* افزایش 50 درصدی بودجه بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی دانشجویان و کانون های فرهنگی- هنری نسبت به سال قبل

* راه اندازی انجمن علمی دانشجویی نانوفناوری و کشاورزی در دانشگاه
* افزایش 20 درصدی تعداد انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه در مقایسه با سال تحصیلی 94-95

* برگزاری جشن فارغ التحصیلی برای اولین بار در دانشگاه
* راه اندازی تقویم مناسبت های دینی و گرامیداشت آنها با برگزاری مراسم مربوطه

* شناسایی دانشجویان کم بضاعت و استفاده از پتانسیل آنها به منظور انجام کار دانشجویی
* ساماندهی فعالیت تشکل های دانشگاه و تهیه بورد مستقل جهت درج فعالیت ها برای هر تشکل

*  ساماندهی نمازخانه دانشگاه
* ساماندهی فعالیت های فرهنگی مربوط به بانوان دانشگاه

حوزه فرهنگـی
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پژوهشـگاه

علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی









پژوهشكده علوم محیطی

مجریعنوان

ابراهیم محمدیبررسی ریز رخساره های سازند قم در حوضه پس کمان ایران مرکزی

حسین مظفریمطالعه تاثیر متقابل برخی نانوذرات فلزی و شالتورها بر مقاومت گیاه سویا به تنش فلزات سنگین در محیط کشت هیدروپونیک

صفا لطفیبررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های دو گیاه چای ترش و تاج خروس

 Beauveria bassiana450قارچ بیمارگر حشرات  P مریم راشکیپیش بینی، مدل سازی و ارزیابی ساختار آنزیم های سیتو کروم

شهروز کاظمیبررسی فونستیک کنه های جنش)Antennoseius (Mesostigmata: Ascidae در مناطقی از جنوب و مرکز استان کرمان )فاز دوم(

امیرحسین رحیمی نژادبوم شناسی دیرینه خارپوستان سنوزوییک میانی در شمال حوضه اصفهان- سیرجان، ایران مرکزی

PCR حسن ساالریبررسی حضور سیانوباکتری های تولید کننده توکسین در رودخانه شصت فیچ بافت بر پایه روش

استفاده از سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و اطالعات مردمی در ارزیابی خطر سیل در مناطق شهری: مطالعه موردی شهر 
بردسیر، استان کرمان

رضا حسن زاده

صدیقه انوریبهینه سازی برنامه ریزی آبیاری و بهره برداری از مخزن با رویکردهای فراکاوشی

محبوب صفاریحذف و تثبیت کادمیم در محیط های آبی و خاکی بوسیله بیوچارهای پایدار شده با نانو ذرات آهن

بررسي اثرات ضد قارچي اسانس کاکوتي کوهي )آالله( Ziziphora clinopodioides Lam. و مقایسه آن با اثرات تیمول سنتزي بر 
Aspergillus niger رشد قارچ

محمد مقتدر

اثر بازدارندگی هورمون های اسیدآبسزیک، اسیدسالیسیلیک، جاسمونیک اسید، بتاآمینوبوتیریک و اسیدکربوکسیلیک روی بیماری کپک 
آبی میوه سیب درختی

مسعود احمدی افزادی

SCoT مهدی رحیمیبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف چای با استفاده از نشانگر مولکولی

محسن مهرپروربررسی فون شته های مرتبط با گیاهان تیره گلسرخیان در شهرستان کرمان

کنترل بیولوژیک Phytophthorasojae , Macrophomina Phaseolina  عوامل پوسیدگی ریشه  و طوقه سویا با استفاده از 
میکرو ارگانیسم های ریزوسفر

سعید میرزایی

الهام رضوان نژادبررسی چند شکلی ژن Nramp1 در گاوهای ایرانی

سعید ایرانمنشبررسي فونستیک زنبورهاي خانواده)Chrysididae )Hym.: Chrysidoidea در مناطق جنوبي استان کرمان

محمدمهدی یعقوبیبررسي علل بروز پیري در سلولهاي بنیادي دندان انسان در کشت آزمایشگاهي

داریوش افضلیطراحی و ساخت چارچوب آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در حذف بعضی گازهای آالینده

مریم فیاضیسنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید بر پایه کانی سپیوالیت براي حذف یون سرب از محلولهاي آبی

حکیمه علومیبررسی تغیرات رشدی و سیستم آنتی اکسیدانی گیاه ریحان سبز پیش تیمار شده با سولفید هیدروژن در شرایط سمیت کادمیوم

ابراهیم محمدیبازسازي محیط دیرینه سازند قم در حوزه سنندج- سیرجان

مریم عبدلی نسببررسي بیوانفورماتیک پروتیین هاي LEA درگیر در تحمل به تنش خشکي در برخي غالت

حامد عامریدیرینه شناسی سیستماتیک تریلوبیت های اردوسین در برش اسدلی )جنوب بجنورد(

تأثیر سطوح مختلف نیتروژن در ارقام مختلف کلزا )Brassica napus( روی عکس العمل تغذیه و متابولیسم پروتئین کرم قوزه پنبه 
)Lep.: Noctuidae(

سیدمظفر منصوری

طـرح های تحقیـقاتی
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پژوهشكده فوتونیک

مجریعنوان

فهیمه شجاعیبرهمکنش های واکنش پذیرترین داروی ضد افسردگی سه حلقه ای با نانولوله های کربنی، سروتونین و نوراپینفرین

آزیتا زندیاثر سدهای AlInGaN بر عملکرد لیزرهای تری نیتریدی گسیلنده از سطح با کاواک عمودی

پژوهشكده مواد

مجریعنوان

اسدا... حسنخانی APTPOSS@KCC-1/Pd به عنوان یک کاتالیزور پشتیبانی جدید و کارآمد برای فعال سازی پیوند -کربن - هیدروژن

آزیتا خسروانبررسی امکان مغناطیسی کردن ذرات لجن فعال و تاثیر آن روی میزان جذب عناصر سنگین

علیرضا محمودیانبررسی سینتیک و ترمودینامیک احیای رنیوم و تولید رنیوم فلزی از نمک های رنیوم 

علی بهرادسنتز و بکارگیری بستر کاتالیستی سرامیکی در حذف آالینده های زیست محیطی 

پژوهشكده انرژی

مجریعنوان

سیدمحمدحجت محمدیامکان سنجی فنی و اقتصادی بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در ترکیب سیستم سرمایش تراکمی

فرشید کی نیاطراحي سیستم بهینه سازي مصرف انرژي و تامین انرژي موردنیاز از منابع انرژي تجدید پذیر براي یک ساختمان نمونه 
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عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Quantitative Trait Loci for Some Of Behavier and Performance Traits

In Japanese Quail 4 On Chromosome
 Rezvan Nejad

 Elham،Nasiri far Ehsan
 Iranian Journal of Applied

Animal Science
 Pseudophillipsia )Carniphillipsia) )Trilobite) from the Permian Jamal

Formation Isfahan Iran
 Ameri Hamed،Yazdi
Mehdi، Bahrami Ali

 Journal of Sciences-Islamic
Republic of Iran

 Date Seed Extract Ameliorates B-Amyloid-Induced Impairments in
Hippocampus of Male Rats

 Olomi
 Hakimeh،dehghanian

 farzaneh ، kalantaripour
 tp ، esmaeelpour kh ،

 elyasi l ، mehdipour f ،
asadi sherkari m

 Biomedicine and
Pharmacotherapy

Ultrasound-Assisted Facile Synthesis of A New Tantalum(V) Metal-
 Organic Framework Nanostructure Design Characterization Systematic

Adsorption Performance 2 Study and Co

 Afzali Daryosh،sargazi
 ghasem ، mostafavi ali ،
ebrahimipour s. yousef

 Journal of Solid State
Chemistry

 and Enterobacter Cloacae Wkh Novel Strains of Bacillus Cereus Wah1
with High Potential for Production of Siderophores

 Maleki Mahmod،Noroz
 pour Sedigheh ، Rezvan
 Nejad Elham - ، Shakeri

-Shahriar

 

 Stochastic Dynamic Programming-Based Approach for Optimal
Irrigation Scheduling Under Restricted Water Availability Conditions

 Anvari Sedigheh،Mosavi
 Sayed jamshid ، Morid

Saeid
Irrigation and Drainage

 Genes and Cat1 Differences in the Drought Stress Response of Dreb2
 and Evaluation of Related Physiological Parameters in Some Bread

Wheat Cultivars

 Yaghobi Mohammad
 Mehdi،Eftekhari Ali
 ، Baghizadeh Amin-،

Abdolshahi

 Biotechnology and
 Biotechnological

Equipment

 Genetic Diversity Evaluation of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.)
Ecotypes Using Morphological Traits and Molecular Markers

 Rahimi Mehdi ، Kord
Rostami Mojtaba

 Journal of Medicinal Plants
and by-Products

 Using A Feature Subset Selection Method and Support Vector Machine
 to Address Curse of Dimensionality and Redundancy in Hyperion

Hyperspectral Data Classification

 Hossein jani Mahdiyeh
 ،salimi amir ، ziaii

 mansour ، amiri ali ،
 karimpouli sadegh ،
moradkhani mostafa

 Egyptian Journal of Remote
Sensing and Space Science

 A Remote Sensing-Based Discrimination of High- and Low Potential
 Mineralization for Porphyry Copper Deposits a Case Study From

Dehaj- Sarduiyeh Copper Belt Se Iran

 Hossein jani Mahdiyeh
- ،Honarmand Mehdi

 European Journal of
Remote Sensing

 Determination of Hydroxylamine Using A Carbon Paste Electrode
Modified with Graphene Oxide Nano Sheets

 Betolahi
 Hadi،mohammadi sayed

zia ، mousavi maryam

 Russian Journal of
Electrochemistry

 Strategy for Simultaneous Determination of Droxidopa Acetaminophen
 And Tyrosine Using Carbon Paste Electrode Modified with Graphene

Yl) Acetate-1-Triazol 3 2 1 -Ferrocenyl-4)-2 and Ethyl

 Betolahi Hadi ،movlaee
 kaveh ، ganjali

 mohammad reza ،
norouzi parviz

 Journal of the
Electrochemical Society

 Synthesis of Conductive Polymeric Ionic Liquid/Ni Nanocomposite
 and Its Application to Construct a Nanostructure Based Electrochemical

Sensor for Determination of Warfarin in the Presence of Tramadol

 Betolahi Hadi
 ،molaakbari elaheh ،

 mostafavi ali ، tohidiyan
zeinab

Talanta

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت
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عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 

 Highly Selective Differential Pulse Voltammetric Determination of Uric
Acid Using Modified Glassy Carbon Electrode

 Betolahi Hadi ،Molani
 Kaveh ، Noroozi Parviz
 ، Reza pour Morteza ،

Larijani Bagher

 International Journal of
Electrochemical Science

 Highly Sensitive Voltammetric Sensor for Determination of Ascorbic
Acid Using Graphite Screen Printed Electrode Modified With Zno/

Nanocomposite Al2o3

 Betolahi Hadi ،Ganjali
 Mohammad reza ،
 Garekani Fariba ،

 Jahani Shohreh ، Reza
 pour Morteza ، Larijani

Bagher

 International Journal of
Electrochemical Science

 A Label-Free Electrochemical Biosensor Based on Carbon Paste
 Electrode Modified with Graphene and Ds-Dna for the Determination

of the Anti-Cancer Drug Tamoxifen

 Betolahi Hadi
 ،moghaddam

 hadi mahmoudi ،
 dehghannoudeh

 gholamreza ، forootanfar
hamid

 Journal of the
Electrochemical Society

 Electrochemical Sandwich Immunoassay for the Prostate Specific
 Antigen Using A Polyclonal Antibody Conjugated to Thionine and

Horseradish Peroxidase

 Torkzadeh Masod،biniaz
 zahra ، mostafavi ali
 ، shamspur tayebeh ،

mohamadi maryam

Mikrochimica Acta

 Quantitative Analyses and Paleoecology of Early Miocene Ostracods
and Basin Evolution in the Southwest of Kerman Iran

 Hasani Mohammad
 javad ،Hosseini pour

Fatemeh
Geopersia

 Phenotypic and Genotypic Relationships Between Traits in Saffron (
Crocus sativus l.) as Revealed by Path Analysis

 Rahimi Mehdi،bayat
mahdi ، amirnia reza

 Journal of Applied
 Research on Medicinal

and Aromatic Plants
 Molecular Markers Associated with the Agronomic Traits in the

Medicinal Plant Lemon Balm
 Rahimi Mehdi ،Safaee

Sanam
Acta Scientiarum-

Biological Sciences

 Stimulation Effect of Carrageenan on Enzymatic Defense System of
Sweet Basil Against Cuscuta Campestris Infection

 Olimi Hakimeh،ahmadi
 moosavi effat ، nasibi f ،

m kalantari kh

 Journal of Plant
Interactions

 Interaction Of Triacontanol And Arsenic on The Ascorbate-Glutathione
.Cycle and their Effects on the Ultrastructure in Coriandrum Sativum L

 Mozafari Hossein،asadi
 karam elham ، keramat
 batool ، sorbo sergio ،
 maresca viviana ، asrar

zahra ، basile adriana

 Environmental and
Experimental Botany

 Cytotoxic effects of fritillaria imperialis l. Extracts on human liver
cancer Cells Breast Cancer Cells and Fibroblast-Like Cells

 Yaghobi Mohammad
Mehdi،Zaree Ozra

 Biomedicine and
Pharmacotherapy

 Analysis of Uridine Diphosphate Glycosyltransferase Ugt85c2
 Genes Expression in Stevia Rebaudiana Under And Ugt76g1 Ugt74g1

Different Irrigations

 Baghzadeh Amin
 ،Behrozi poneh  ، See

Ali، Kharazmi sara

 Russian Journal of Plant
Physiology

 Phytochemical and Yield Variation Among Iranian Achillea Millefolium
Accessions

 Baghzadeh Amin
 ،farajpour mostafa ،

 alifar mostafa ، ebrahimi
mohsen

Hortscience

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(
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عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 

 Biotechnological Production of Recombinant Tissue Plasminogen
 Activator Protein (Reteplase) From Transplastomic Tobacco Cell

Cultures

 Abdoli nasab
 Maryam،hidalgo diego
 ، jalali-javaran mokhtar
 ، bru-mart?nez roque ،

 cusid? Rosa m. ، corchete
purificaci?n ، palazon javier

 Plant Physiology and
Biochemistry

 Variation in Populations of Common Pistachio Psyllid Agonoscena
 pistaciae (hem. Psyllidae) with different chemical control levels

narrower wing shape in the stressed environment

 Lashkari Mohammad
 reza،Mostafavi Mohammad

 reza، Mansoori Sayed
-Mozafar-Iranmanesh Reza

Journal of Crop Protection

 Influence of Different Food Commodities on Life History Feeding
 Efficiency and Digestive Enzymatic Activity of Tribolium Castaneum

))Coleoptera Tenebrionidae

 Mansoori Sayed Mozafar
 ،naseri bahram ، borzoui

ehsan ، majd shadi

 Journal of Economic
Entomology

 Cytotoxic Anti-Proliferative and Apoptotic Effects of tribulus terrestris
 l. Fruit Extract on Human Prostate Cancer Lncap and Colon Cancer

Cell lines 29-Ht

 Yaghobi Mohammad
 Mehdi ،Pour ali Masood

 ، salehi sormaghi
mohammad hosein

 Jundishapur Journal of
 Natural Pharmaceutical

Products

 the Effect of Rgd/Ngr Peptide Modification of Melanoma
 on Its Receptor 24-Interleukin/7-Differentiation-Associated Gene

Attachment an in Silico Analysis

 Mortazavi Mojtaba،bina
 samaneh ، hosseini seyed

 younes ، shenavar fatemeh
، hosseini ebrahim

 Cancer Biotherapy and
Radiopharmaceuticals

 Heterologous Expression Purification and Characterization of a
Peroxidase Isolated from Lepidium Draba

 Riahi Ali ،mirzaee reza ،
 asadikaram gholamreza ،

 Fatahian Yaser ، Torkzadeh
Masoid

Protein Journal

 In Silico Locating the Immune-Reactive Segments of Lepidium Draba
Peroxidase and Designing a Less Immune-Reactive Enzyme Derivative

 Riahi Ali ،mirzaee reza ،
 asadikaram gholamreza ،
 rahbar mohammad reza ،

Fatahian Yaser

 Computational Biology
and Chemistry

 Genetic Analysis and Qtls Identification of Some Agronomic Traits in
Bread Wheat (Triticum Aestivum l.) Under Drought Stress

 Baghzadeh Amin ،Abassi
 Shahr bano  ، Mohammadi

Nejad Ghasem

 Journal of Plant Molecular
Breeding

 Recombinant Production of the Non-Glycosylated Extracellular
 Domain of Human Type Ii Transforming Growth Factor Receptor

Insect Cells Using the Baculovirus Expression System In Sf21

 Baghzadeh Amin
 ،Kharazmi Sara ،

- Torkzadeh Masoid

 Biomacromolecular
Journal

 Fauna and Species Richness of Chrysidid Wasps )Hymenoptera
Chrysididae) in Mountains of Kerman Province South-East Iran

 Lashkari Mohhamad
 reza،Iranmanesh Saeid
 ، strumia franco ، Majd

 zadeh Sayed masood ، Pour
reza Ali mohammad

 Journal of Insect
 Biodiversity and

Systematics

Redescription of the Little-Known Psyllid Cacopsylla Dissimilis )Bae-
va 1963) com. Nov. )hemiptera psyllidae) from iran

 Lashkari Mohhamad
 reza ،Manzari Shahab ،

burckhardt daniel
 

First Record of Phylloplecta Trisignata (Lw 1886) (Hemiptera Triozi-
dae) in Iran

 Lashkari Mohhamad reza
،burckhardt danielJournal of Crop Protection
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عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 

 Hydrothermal Alterations Mapping Using Quickbird and Landsat- 8
Data a Case Study from Babbiduyeh Kerman Province Iran

 Hossein jani Mahdiyeh
 ،Aryan mehr Hojat ،

 Honarmand Mehdi-، Naseri
-Farzin

 Journal of Mining and
Environment

Synthesis of Mesoporous Molybdenum Disulfide (Mos2) a Photocata-
lyst for Removal of Methylene Blue

 Mahani
 Mohammad،Makari

 Mohamad mehdi ، Hasani
 Zahra-، Afzali Daryoosh- ،

Esmail zadeh Esmat

 Journal of Nanoscience
and Nanotechnology

 A Novel Synthesis of a New Thorium (Iv) Metal Organic Framework
 Nanostructure with Well Controllable Procedure Through Ultrasound

Assisted Reverse Micelle Method

 Afzali Daryoosh ،sargazi
ghasem ، mostafavi aliUltrasonics Sonochemistry

 Ceramic Nanocomposite Coating on Zro2/Preparation of Sio2
 Aluminum Alloys As Metallic Part of The Photovoltaic Ccells and

Study its Corrosion Behavior

 Afzali Daryoosh ،abdollahi
 boraei seyyed behnam ،
esmaeili bidhendi mehdi

 Environmental Energy and
Economic Research

 Like Receptor Kinase-Neodiversification of Homeologous Clavata1
Genes in Soybean Leads to Distinct Developmental Outcomes

 Mirzaee Saeid ،batley
 jacqueline ، meksem

 khalid ، ferguson brett j. ،
.gresshoff peter m

Scientific Reports

 Physiological and Antioxidative Responses of Medicinal Plants
Exposed to Heavy Metals Stress

 Maleki Mahmood
 ،Ghorban pour Mansoor ،

Karimyan Khalil
Plant Gene

 Antigastric Cancer Bioactive Aurantiochytrium Oil Rich in
 Docosahexaenoic Acid from Media Optimization to Cancer Cells

Cytotoxicity Assessment

 Maleki Mahmood ،Shakeri
 Shahryar- ، Amoziyan
Neda ، Fekrat Farzaneh

Journal of Food Science

 Separation of Trace Amounts of Palladium From Water and Wastewater
Mesoporous Silica Sorbents 15-Samples Using Mptms-Sba

 Afzali Daryoosh ،moordini
roohollah ، badiei alireza

 Separation Science and
Technology

 Water-Based Double Layer Functionalized Iron Oxide Nanoparticles
For Enhanced Gene Delivery Applications

 Hasani Zahra ، Torkzadeh
 Masoid - Mahani

 Mohammad، Khoshnevis
Sroush

 Biomacromolecular
Journal

 Palaeoecology and Distribution of Upper Oligocenelower Miocene
 Foraminifera in the Qom Formation the Bagher-Abad Section Ne

Isfahan Central Iran

 Rahimi Nejad Amir
 hossein،nouradini maryam

 ، ashouri ali reza ، yazdi
mehdi

Carbonates and Evaporites

 Siliciclastic Input and Sedimentation Rate as Controls on
 Paleoecological Distribution of Lower Miocene Benthic Carbonate

Producers in a Fandelta Zagros Foreland Basin Iran

 Rahimi Nejad Amir
 hossein ،yazdi mehdi ،

 ashouri ali reza ، kangazian
abdolhossein

Historical Biology

 Comparative Assessment of Chloroplast Transcriptional Responses
 Highlights Conserved and Unique Patterns Across Triticeae Members

Under Salt Stress

 Mirzaee Saeid ،mansouri
 mehdi ، mohammadi-nejad

ghasem ، sablok gaurav
Photosynthesis Research

 Identification of Informative Markers of Agronomic Traits in Different
)Ecotypes of Sand Plantain (Plantago Psyllium

 Rahimi Mehdi ،Hatami
 Malaki Hamid ، Mortazavi

-Mojtaba
Biologija
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Dating Divergence of Polystigma and Other Sordariomycetes Habibi Azadeh، Bani
 hashemi ZeaadinMycologia Iranica

 Two-Sex Life Table Analysis and Digestive Physiology of Sitotroga
Cerealella (Olivier) (Lepidoptera Gelechiidae) on Different Barley

 Mansoori Sayed Mozafar
 ،Naseri Bahram ، KArimi

 Mihammad sadegh ،
 BArzoni Ehsan ، Rafii

Hoshang

 Journal of Stored Products
Research

 Selecting Best Rice Varieties Under Drought Stress and Non-Stress
Conditions Using Selection Indices

 Rahimi Mehdi ،kordrostami
mojtaba ، ramezani mehdi

 Yuzuncu Yil University
 Journal of Agricultural

Sciences

 Top Cross Analysis of S7 Maize Lines to Evaluation Combining Ability
of Some Agronomic Traits

 Rahimi Mehdi ،Sadeghi
Farhad

 Bulletin of the Institute
 of Tropical Agriculture

Kyushu University
Evaluation of Genotype-Environment Interaction and Grain Yield Sta-

 bility of Rice Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions
in Two Years

 Rahimi Mehdi ،Safaee
Sanam ، Abarshahr Mina

 Bulletin of the Institute
 of Tropical Agriculture

Kyushu University

 Isolation and Characterization of Copper and Cadmium Resistant
 Bacteria from Industrial Wastewaters and Evaluating the Bio0sorption

of Selected Bacteria

 Baghzadeh Amin
 ،Habibolahi Mahammad
 hossein ، Sabokbar Azar،

Sharafi qmars

 Desalination and Water
Treatment

 Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry after Dispersive
 Liquidliquid Microextraction for the Determination of Selenium in the

Anodic Slime

 Afzali Daryoosh ،arabpour
 farzaneh ، mohammadi

sayed zia

 Communications in Soil
Science and Plant Analysis

 Genetic Variability in Growth Hormone Gene and Association Between
Rflp Patterns and Quantitative Variation of Live Weightcarcass Be-

haviour Heterophil and Lymphocyte Traits in Japanese Quail

 Askari Nahid،Nasiri far
 Ehsan  ، Talebi Mehdi
 ، ESmaeil zadeh Ali ،

 Sohrabi Saeid ، Moradian
Hasan

 Iranian Journal of Applied
Animal Science

 Fumigant Toxicity and Sublethal Effects of Artemisia Khorassanica and
)Artemisia Sieberi on Sitotroga Cerealella (Lepidoptera Gelechiidae

 Mansoori Sayed Mozafar
 ،Abdolmaleki Arman ،
 Abedi Zahra ، Barzoee

 Ehsan ، Jafari Mahdiyeh،
Naseri BAhram

Journal of Insect Science

 Scot Marker Diversity Among Iranian Plantago Ecotypes and their
Possible Association with Agronomic Traits

 Rahimi Mehdi ،kordrostami
 mojtaba ، nazari leyla ،

safari parviz
Scientia Horticulturae

 Corrosion Inhibition Properties of Sio 2 -Zro 2 Nanocomposite Coating
on Carbon Steel 178

 Afzali Daryoosh ،Abdolahi
 Sayed behnam ، Hasani

- Zahra

 Anti-Corrosion Methods
and Materials

 Alleviation of Oxidative Stress Induced by Drought Stress Through
 Priming by 0aminobutyric Acid (Baba) in Rapeseed (Brassica Napus

L.) Plants

 Baghzadeh Amin
 ،Mohammadi Nrda ، Saadat

mand Sara ، Asrar Zahra

 Iranian Journal of Plant
Physiology

 Coexistence Through Mutualist-Dependent Reversal of Competitive
Hierarchies

 Mehr parvar Mohsen،balog
 adalbert ، weisser wolfgang

.w. ، zytynska sharon e
Ecology and Evolution
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 Foliar Application of Humic Acid Calcium and Boron on Chemical
Characteristics and Fruit Quality of Tomato

 Rahimi Mehdi،nasirpour
 mehdi ، khoshghalb hassan
 ، nemati hossein ، ramezani

mehdi

 Agricultural and
Biological Research

 Identification Sexual Dimorphism and Allometric Effects of Three
 Psyllid Species of the Genus Psyllopsis by Geometric Morphometric

)Analysis )Hemiptera Liviidae

 Lashkari Mohhamad
 reza ،Shamsi Roghayeh،

-Mirzaee Saeid
Zookeys

 Effect of Spermine Epibrassinolid and their Interaction on Inflorescence
 Buds and Fruits Abscission of Pistachio Tree (Pistacia Vera L.) Ahmad

Aghai Cultivar

 Olomi Hakimeh،Parazesh
 Fereshteh  ، Nasibi
 Fatemeh ، Kalantari

Khosroo

 Banats Journal of
Biotechnology

 Antibiofilm Activity of Dracocephalum Polychaetum Extract on
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus

 Yaghobi Mohammad
 Mehdi ،khaleghi mouj ،

 parsia paria ، Reza Nejad
Hajar

 Avicenna Journal of
 Clinical Microbiology and

Infection

 Evaluation of Apoptosis in Multipotent Hematopoietic Cells of Bone
Marrow by Anthracycline Antibiotics

 Lotfi Safa،Asiyeh Aram
vash ، RAbani Ozra

 Iranian Journal of
Pharmaceutical Research

 In-Vitro Anti-Proliferative and Pro-Apoptotic Properties of Sutureja
 and Its )7-Khuzestanica on Human Breast Cancer Cell Line (Mcf

Synergic Effects with Anticancer Drug Vincristine

 Yaghobi Mohammad
 Mehdi،Samandari

 Mohammad Rasool
Esmaeili  Saeid

 Iranian Journal of
Pharmaceutical Research

 Responses of Above and Below-Ground Traits of Wheat Wild Relative
 (Aegilops Tauschii) and Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) to

Imposed Moisture Stress

 Maleki Mahmood ،Mosavi
 Sayed saeid ، Nazari

Maryam
Desert

 Synsedimentary Formation of Ooidal Ironstone an Example from the
Jurassic Deposits of Se Central Iran

 Rahimi Nejad ranjbar Amir
 Hossein ،Zand moghadam

Hamed
Ore Geology Reviews

 Central Composite Design for Optimization and Formulation of
 Desulphurization of Iron Ore Concentrate Using Atmospheric Leaching

Process

 Afzali Daryoosh،mostafavi
 ali ، rezvanipour hassan

 ، shamspur tayebeh ،
hajizadehomran amir

 Journal of Iron And Steel
Research International

First Report of Alternaria Leaf Spot Caused by Alternaria Chlamydosp-
origena on Tomato In Iran

 Mirzaee Saeid،sadeghi
batulPlant Disease

 Human Serum Albumin Loaded with Cofe2o4 Magnetic Nanoparticles
as a High-Efficiency Carrier for Epirubicin Anticancer Drug Delivery

 Shkeri Shahriar ، Karimi
 Fatemeh ، Falah shojaee
 Abdolah ، Tabatabaeyan
 Khalil ، Karimi maleh

Hasan

Iet Nanobiotechnology

 Cofe2o4 Nanoparticle/Ionic Liquid Modified Carbon Paste Electrode as
an Amplified Sensor for Epirubicin Analysis as an Anticancer Drug

 Shkeri Shahriar ،Karimi
 Fatemeh ، Falah shojaee
 Abdolah ، Tabatabaeyan

Khalil

 Journal of Molecular
Liquids
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 Molecular Docking and Rare Codons Evaluation in the Luciola
Lateralis Luciferase an in Silico Study

 Mortazavi Mojtaba ،
 Torkzadeh Masoid  ،

 nezafat navid ، malekpour
 abdorassol ، zarenezhad
 mohammad ، hemmati

 rohhollah ، Maleki
 Mahmood-، hosseini seyed
younes ، pazhoomand reza

 Biomacromolecular
Journal

Coreshell Nanocomposite Modified Graphite Screen- Go/Fe3o4sio2
 Printed Electrode For Sensitive And Selective Electrochemical Sensing

of Dopamine And Uric Acid

 Shkeri Shahriar، Beytolahi
Hadi - ، Garakani FaribaAnalytical Methods

 Co-Contamination of Arsenic and Other Trace Elements (Hg Pb Al Fe
 Cr Ni And Cd) in the Rafsanjan Plain Alluvial Aquifer Se of Iran and

Arsenic Risk Assessment

 Hosen jani zadeh
 Mahdiye،Honarmand

 Medi- ، Khajeh pour Sahar
، Shahryari Hadi

Open Journal of Geology

In Silico Analysis of Primary Sequence and Tertiary Structure of Lepid-
ium Draba Peroxidase

 Ryahi Ali ،Fatahyan
 YAser  Torkzadeh Masoid

 ، Mirzaee Reza ، Asadi
Gholam reza

 Biomacromolecular
Journal

 A Sensitive Graphene and Ethyl 2-(4-Ferrocenyl-123triazol-1-Yl)
Acetate Modified Carbon Paste Electrode for the Concurrent Determi-

 nation of Isoproterenol Acetaminophen Tryptophan and Theophylline in
Human Biological Fluids

 Beytolahi Hadi ،ganjali
 mohammad reza ، movlaee

kaveh ، norouzi parviz

 Journal of
 Electroanalytical

Chemistry

 Application of Fe3o4sio2/Mwcnt Film on Glassy Carbon Electrode for
the Sensitive Electroanalysis of Levodopa

 Beytolahi Hadi ، Ganjali
 Mohammad Reza ، Salimi
 Hadiseh ، Tajik somayeh

 ، Rezapour Morteza ،
Larijani Bagher

 International Journal of
Electrochemical Science

 Synthesis and Application of Conductive Polymeric Ionic Liquid/Ni
 Nanocomposite to Construct A Nanostructure Based Electrochemical

Sensor for Determination of Risperidone and Methylphenidate

 Beytolahi Hadi ،molaakbari
 elaheh ، mostafavi ali ،

tohidiyan zeinab

 Journal of
 Electroanalytical

Chemistry

 Electrochemical Determination of Amsacrine at a Ds-Dna Modified
 Graphene Carbon Paste Electrode And its Application as a Label-Free

Electrochemical Biosensor

 Beytolahi Hadi ، Mahmodi
 moghadam Hadi ،

 Dehghan Gholam reza ،
FrotanfarHamid

 International Journal of
Electrochemical Science

 Determination of Salicylic Acid by Differential Pulse Voltammetry
 Using Zno/Al2o3 Nanocomposite Modified Graphite Screen Printed

Electrode

 Beytolahi Hadi ، Ganjali
 Mohammad Reza ،

 Garekani Fariba ، Tajik
 somayeh ، Eslam Pour

 basher

 International Journal of
Electrochemical Science

 Electrochemical Determination of Gliclazide on Magnetic Core- Shell
 Fe3o4sio2 Functionalized Multiwall Carbon Nanotubes Modified

Glassy Carbon Electrode

 Beytolahi Hadi ، Ganjali
 Mohammad Reza ، Salimi
 Hadiseh ، Tajik somayeh
 ، Bedani Alireza ، Ghodsi

Mohammadi

 International Journal of
Electrochemical Science
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 Biosensing Applications of Zno / Graphene on Glassy Carbon Electrode
in Analysis of Tyrosine

 Beytolahi Hadi ،Noroozi
 Parviz ،Salimi Hadiseh،
 Taji somayeh ، Rezapour
Morteza ، Larijani Bagher

 International Journal of
Electrochemical Science

 A Sensitive Electrochemical Dna Biosensor for Anticancer Drug
Topotecan Based on Graphene Carbon Paste Electrode

 Beytolahi Hadi
 ،dehghannoudeh

 gholamreza ، forootanfar
 hamid ، moghaddam hadi

mahmoudi

 Journal of the
Electrochemical Society

Mercury Nanodroplets Immobilized on the Surface of a Chitosan-Mod-
 ified Carbon Paste Electrode as a New Thallium Sensor in Aqueous

Samples

 Beytolahi Hadi
 ،mohammadi somayeh ،

taher mohammad ali

 Journal of the
Electrochemical Society

Voltammetric Determination of Dopamine Using Glassy Carbon Elec-
trode Modified with Zno/Al2o3 Nanocomposite

 Beytolahi Hadi ، Ganjali
 Mohammad Reza ، Zaeem
 bashi Reza ، Tajik somayeh

 ، Rezapour Morteza
،Larijani Bagher

 International Journal of
Electrochemical Science

 Highly Sensitive Determination of Theophylline Based on Graphene
Quantum Dots Modified Electrode

 Beytolahi Hadi ،Ganjali
 Mohammad Reza ،

 Dorandish Zahra ، Taji
 somayeh ، Haji agha

Babaee Geyla

 International Journal of
Electrochemical Science

Simultaneous Electrochemical Sensing Of Methyldopa and Hydrochlo-
 rothiazide Using a Novel Zno/Al2o3 Nanocomposite Modified Screen

Printed Electrode

 Beytolahi Hadi ،Zaeem
 bashi Reza، Torkzadeh

Masoid

 Analytical and
 Bioanalytical

Electrochemistry

Electrochemical Sensing of Isoproterenol Using Graphite Screen-Print-
ed Electrode Modified rith Graphene Quantum Dots

 Beytolahi Hadi ،Dorandish
Zahra

 Analytical and
 Bioanalytical

Electrochemistry

 Microfacies And Depositional Environments of The Qom Formation in
Barzok Area Sw Kashan Iran

 Mohamadi
Ebrahim،hasanzadeh-

 dastgerdi mahboubeh ،
safari amrollah ، vaziri-

moghaddam hossein

Carbonates and Evaporites

 Forooghi Mohammad Mehdi Somayeh Tajik And Hadi Beitollahi. New
 Strategy for Determination of Levodopa Using Carbon Paste Electrode
Modified With Sio2 Fe3o4/Gr Nanocomposite Ionic Liquid And 2-(Fer-

rocenylethynyl) Fluoren-9-One

 Beytolahi Hadi ،Froghi
 Mohamad mehdi ، Tajik

somayeh

 Analytical and
 Bioanalytical

Electrochemistry

 First Report for Determination of D-Penicillamine in the Presence of
 Tryptophan Using a 2-Chlorobenzoyl Ferrocene/Ag-Supported Zno

Nanoplatemodified Carbon Paste Electrode

 Beytolahi Hadi ،ganjali
 mohammad reza ، gholami

abbas

 Journal of Aoac
International

 Electrochemical Platform for Simultaneous Determination of Levodopa
Acetaminophen and Tyrosine Using a Graphene And Ferrocene Modi-

fied Carbon Paste Electrode

 Beytolahi Hadi ،ganjali
 mohammad reza ، movlaee

kaveh ، norouzi parviz
Mikrochimica Acta

 Electrochemical Platform for Simultaneous Determination of Levodopa
 Acetaminophen and Tyrosine Using a Graphene And Ferrocene

Modified Carbon Paste Electrode

 Beytolahi Hadi ،ganjali
 mohammad reza ، movlaee

kaveh ، norouzi parviz
Mikrochimica Acta
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 Evaporite Mineral Mapping and Determining Their Source Rocks
Using Remote Sensing Data in Sirjan Playa Kerman Iran

 Honarmand Mehdi ،Soltani
 nejad Azam ، Ranjba

Hojatolah ، Dargahi Sara
Carbonates and Evaporites

 Integration Of Spectral Thermal and Textural Features of Aster Data
Using Random Forests Classification for Lithological Mapping

 Honarmand Mehdi،Masomi
 feyzolah ، Eslam kish

 Teymor، Abkar Ali Akbar ،
Jef Haris

 Journal of African Earth
Sciences

 Utilization of Aster Data And Spectral Analysis to Discriminate
Hydrothermally Altered Areas Over Rabor South of Kerman Iran

 Honarmand Mehdi،Masomi
 feyzolah ، Eslam kish

Teymor، Abkar Ali Akbar

 Journal of the Indian
Society of Remote Sensing

Type Ii Receptor Enhanced Expression of Growth Factor0
 Bagh zadeh

 Amin،Kharazmi Sara  ،
 Torkzadeh Masoid

Biopharm International

 A Label-Free Electrochemical Dna Biosensor for the Determination Of
Low Concentrations of Mitoxantrone in Serum Samples

 Torkzadeh Masoid
 ، Torkzadeh Azam ،

 Mohammadi Abbas ،
Mohammadi Maryam

 International Journal of
Electrochemical Science

 Changes in Physical and Chemical Properties of Niosome Membrane
 Induced By Cholesterol a Promising Approach For Niosome Bilayer

Intervention

 Torkzadeh Masoid
 ،asadikaram gholamreza
 ، mehrabani mehrnaz ،

 nematollahi mohammad
hadi ، pardakhty abbas

Rsc Advances

 Design of A Sensitive And Selective Electrochemical Aptasensor for the
 Based on the 145-Determination of the Complementary Cdna of Mirna

Intercalation and Electrochemical Reduction of Doxorubicin

 Torkzadeh Masoid
 ،mohamadi maryam ،

mostafavi ali

 Journal of Aoac
International

 Evaluation of Serum Arsenic and Its Effects on Antioxidant Alterations
in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients

 Torkzadeh Masoid ،akbari
 mahboobeh ، asadikaram

 gholamreza ، ebrahimi
 ghasem ، juybari kobra

 bahrampour ، karimi atieh
 ، mirzamohammadi solmaz
، momeni moghaddam mo-
hammad amin ، nematolla-

hi mohammad hadi

 Multiple Sclerosis and
Related Disorders

 Spermine Pre-Treatment Improves Some Physiochemical Parameters
 and Sodium Transporter Gene Expression of Pumpkin Seedlings Under

Salt Stress

 Torkzadeh Masoid ،Nejad
 ali moradi Farzad ، Nasibi
Fariba ، Kalantari Manoo-

chehr

 Russian Journal of Plant
Physiology

Synthesis and Structure Elucidation of Novel Salophen-Based Di-
 oxo-Uranium)Vi) Complexes in-Vitro and In-Silico Studies of their

Dna/Bsa-Binding Properties and Anticancer Activity

Torkzadeh Masoid ،ebra-
 himipour s. Yousef ، mague
 joel t. ، mohamadi maryam
، sheikhshoaei iran ، simp-

son jim

European Journal of Me-
dicinal Chemistry

 Structure of Solid Waste Management In Hospitals of Bandar Abbas
City،Ghavam Abbas

Biochemical and Biophys-
ical Research Communi-

cations
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 Ternary Complex of Plasmid Dna with Nls-Mu-Mu Protein and
 Cationic Niosome for Biocompatible and Efficient Gene Delivery a

Comparative Study with Protamine and Lipofectamine

 Torkzadeh Masoid،asadikaram
gholamreza ، ebrahimi mei-

 mand hossein ali ، nematollahi
 mohammad hadi ، pardakhty

abbas

Artificial Cells Nano-
medicine and Biotech-

nology

 Ice Nucleation Active Bacteria From Pistachio in Kerman Province
Iran

 Riahi Ali،hasanzadeh nader ،
 khodaygan pejman ، rostami

mahdieh

Journal of Plant Pathol-
ogy

 Voltammetric Determination of Amitriptyline Based on Graphite
Screen Printed Electrode Modified with A Copper Oxide Nanoparti-

cles

 Beytolahi Hadi،Garekani
 Fariba  ،Tajik Somayeh، Jahani

Shohreh ، Bi parva Porya

 International Journal of
Nano Dimension

برآورد اثر ژنها وقدرت ترکیب پذیري در تعدادي از صفات زراعي گندم نان در شرایط تنش 
خشکي

باقي زاده امین،افتخاري علي ، عبدالشاهي 
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعيروح اله ، یعقوبي محمد مهدي-

لطفي صفا،بوستان آزاده ، رضوان نژاد مقایسه عملکرد تولیدمثل دو الین خالص بلدرچین ژاپني و آمیخته هاي حاصل از آن ها
پژوهشهاي تولیدات داميالهام-

بررسي محلول پاشي کود روي و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکي گلرنگ تحت تنش 
سرب

علومي حکیمه،جمشیدي پریسا ، برادران 
مجله پژوهش هاي زراعي ایرانمهدي ، تقوي هرمزد

بررسي و مقایسه اثرات ضدباکتریایي بره موم و عسل بر روي عامل ثانویه بیماري لوک اروپایي 
)پني باسیلوس الویي( در زنبورعسل

رضوان نژاد الهام،نصیري فر احسان ، 
شاکري شهریار-

تحقیقات دامپزشکي و 
فرآوردههاي بیولوژیک

ریاحي مدوار علي،قاسمي نسب دهجي مطالعه میانکنش نانوذره اکسید مس با آلبومین سرم انساني با استفاده از تکنیک فلورسانس
پژوهش هاي سلولي و ملکوليعلیرضا

اثر برهکنش تري اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخي خصوصیات بیوشیمیایي و 
)Glycine max l( پژوهش هاي گیاهيمظفري حسین،اسدي الهام ، کرامت بتولفیزیولوژیکي در گیاه سویا

گروه بندي جمعیتهاي مختلف گندم وحشي
باقي زاده امین،حامدي مسعود ، ملکي 
محمود- ، رحیمي مهدي-، علوي نجمه 

اسادات
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعي

بررسي تاثیر همزمان اکسین و تیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز و 
محتواي ترکیبات فنلي در دو مرحله رشد رویشي گیاه سویا

مظفري حسین،حمزه نژادي مهدیه ، 
زیست شناسي گیاهي ایراننادرنژاد نازي ، اسرار زهرا

 p.( در پسته Rapd تجزیه ارتباط رگرسیوني صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهاي مولکولي
)Vera l

رحیمي مهدي،میرزایي سعید- ، تاج 
آبادي علي ، بهار مسعود ، شریف نبي 

بهرام
علوم باغباني

ارزیابي تنوع ژنتیکي و گروه بندي اکوتیپ هاي مختلف هندوانه )Citrullus lanatus( با استفاده 
srap یافته هاي نوین در علوم زیستيعبدلي نسب مریم،رحیمي مهدي-از نشانگرهاي مولکولي

برآورد اثر ژنها و قدرت ترکیب پذیري صفات زراعي در بین تعدادي از واریته هاي گندم نان 
تحت شرایط تنش خشکي

یعقوبي محمد مهدي،افتخاري علي ، باقي 
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعيزاده امین-، عبدالشاهي روح اهلل

اثر کاربرد همزمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana )ascomycota hypocreales(و ارقام مختلف 
)diuraphis noxia )hem. Aphididae کنترل بیولوژیک آفات و راشکي مریم،اسماعیل بیگي مژدهگندم روي شته روسي گندم

بیماریهاي گیاهي

اثر کاربرد هم زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (و ارقام مختلف گندم روي شته 
)diuraphis noxia )hem. Aphididae

کنترل بیولوژیک آفات و راشکي مریم،اسماعیل بیگي مژده
بیماریهاي گیاهي

تولید پوشش نانو کامپوزیتي یکنواخت پلي پیرول نانولوله کربني/ اکسید کادمیم براي 
محافطت از خوردگي فوالد زنگ نزن آستنیتي 304

محمودیان علیرضا،صرفه جو محمدعلي ، 
علوم و فناوري کامپوزیتافضلي داریوش-

بهینه سازي Ph و چگالي جریان براي الکتروپلیمریزاسیون پلي پیرول جهت تشکیل فیلم 
محافظ به خوردگي بر سطح فوالد زنگ نزن 316

محمودیان علیرضا،صرفه جو محمدعلي ، 
علوم و مهندسي خوردگيافضلي داریوش-
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تاثیر غلظت و زمان محلولپاشي اپي براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخي شاخص 
هاي ریخت شناسي فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي پسته رقم احمد اقایي

علومي حکیمه،برازش فرشته ، نصیبي 
اکوفیزیولوژي گیاهيفاطمه ، کالنتري خسرو ، دانشمند فاطمه

بررسي تنوع ژنتیکي و فیتوشیمیایي ژرم پالسم کلپورهTeucrium polium l استان 
gc/ms و روش rapd کرمان با استفاده از نشانگر مولکولي

باقي زاده امین،مقدري مژگان ، بخشي 
خانیکي غالمرضا

تحقیقات گیاهان دارویي و معطر 
ایران

باقي زاده امین،محمدي نژاد سمیه ، رحیمي ارزیابي مورفولوژیکي و زراعي اکوتیپهاي لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکي
تنش هاي محیطي در علوم زراعيمهدي-

بررسي خاصیت آنتاگونیستي وتنوع ژنتیکي جدایه هاي استرپتومایسس استخراج 
 Sclerotinia شده از خاکهاي استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر

sclerotiorum

باقي زاده امین،بني اسدي فاطمه ، شهیدي 
پژوهش هاي سلولي و ملکوليبنجار غالمحسین

بررسي کاني هاي زهاب اسیدي با استفاده از ویژگي هاي طیفي و پردازش تصاویر ماهواره 
اي لندست مطالعه موردي معدن دره زار، استان کرمان

حسینجاني زاده مهدیه،سیفي عالیه ، رنجبر 
محیط شناسيحجت اله ، هنرمند مهدي-

ترشح لیپاز و تولید دوکوزاهگزانوئیک اسید توسط سویه آئورانتیوکیتریوم رشد یافته در 
روغن کتان

ملکي محمود،شاکري شهریار-، اموزیان ندا 
مجله علوم و صنایع غذایي، شاکري احمد

 Agonoscena pistaciae ،ریخت سنجي جمعیت هاي پسیل معمولي پسته
hemiptera aphalaridae(( ، در استان هاي کرمان و خراسان رضوي

لشکري محمدرضا،مصطفوي محمدرضا ، 
دانش گیاه پزشکي ایرانایرانمنش سعید- ، منصوري سید مظفر-

بررسي خاصیت آنتي باکتریال مواد پایه سیماني حاوي نانوذرات اکسید روي برروي باکتري 
باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا

مدني سیدحسام،شاکري شهریار-390014 
آب و فاضالب، خاقاني بروجني امیر

 Lep.( ،شاخصهاي تغذیهاي و فعالیت پروتئولیتیک گوارشي شبپره پوستخوار میوه پسته
 منصوري سید مظفر،خواجه فهیمهPyralidae( comaroffi )ragonot( arimania روي پنج رقم پسته

باقي زاده امین،مالحیدري بافقي ربابه ، ارزیابي تحمل به تنشهاي شوري و خشکي در ژنوتیپهاي گندم براساس شاخصهاي تحمل
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعيمحمدي نژاد قاسم

 Plantago psyllium گروهبندي و ارزیابي تنوع ژنتیکي اکوتیپهاي مختلف گیاه دارویي
issr پژوهش هاي سلولي و ملکوليرحیمي مهدي،رمضاني مهديبا استفاده از نشانگر

بررسي محتواي ترکیبات فنیل پروپانوئیدي شیرابه و ترکیبات شیمیایي اسانس گیاه آنغوزه 
Ferula assa-foetida l.( در برخي رویشگاههاي طبیعي استان کرمان

علومي حکیمه،نصیري سعیده ، رضوي 
پژوهش هاي گیاهيزاده رویا

پاسخ دو گونه کاج )Pinus nigra و p. Eldarica( اطراف کارخانه مس سرچشمه در 
جذب فلزات سنگین و برخي ویژگیهاي ساختاري برگ. پژوهش هاي گیاهي.

علومي حکیمه،رضانژاد فرخنده ، منوچهري 
پژوهش هاي گیاهيکالنتري خسرو

اثر ژنوتیپهاي مختلف گیاه کلزا بر برخي پارامترهاي زیستي زنبور پارازیتویید 
)Diaeretiella rapae )hymenoptera braconodaeکنترل بیولوژیک آفات و بیماریهاي راشکي مریم،الهي آرزو ، شیرواني اصغر

گیاهي

تثیر راهبرد هاي مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستي ارزیابي ژنگاني براي صفات 
با وراثت پذیري متوسط در جمعیت گاو شیري

رضوان نژاد الهام،بوستان آزاده ، نجاتي 
علوم دامي ایراناردشیر ، هدایت نعمت ، سیدشریفي رضا

تعیین مقدار رادون و سایر فراسنج ههاي موثر بر کیفیت شیرهاي پاستوریزه ي موجود در 
بازار کرمان

رضوان نژاد الهام،منصوربهمني منصوره ، 
وکیلي سیدرضا ، دانش مسگران محسن ، 

رضایي رایني نژاد محمد رضا-

تحقیقات دامپزشکي و فرآوردههاي 
بیولوژیک

باقي زاده امین،توحیدي زهرا ، انتشاري اثرات آلومینیوم و فسفر بر برخي از صفات مورفولوژیکي و غلظت یونهاي معدني کلزا
پژوهش هاي گیاهيشکوفه

مقایسه مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و منحني سنجه رسوب در شبیه سازي میزان 
مهندسي آبیاري و آب ایرانمحمدي صدیقه،رسوب معلق مطالعه موردي حوزه آبخیز شاهرود

بررسي کارآیي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي، نروفازي و رگرسیون چند متغیره در شبیه 
پژوهش هاي فرسایش محیطيمحمدي صدیقه،سازي میزان رواناب و فرسایش با استفاده از بارانساز
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بررسي کارآیي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي، نروفازي و رگرسیون چند متغیره در شبیه 
پژوهش هاي فرسایش محیطيمحمدي صدیقه،سازي میزان رواناب و فرسایش با استفاده از بارانساز

شبیه سازي تبخیر روزانه به کمک مدل هاي سیستم استنتاج تطبیقي عصبي- فازي )Anfis( و 
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اکوهیدرولوژيمحمدي صدیقه،پناهي فاطمهکوهستاني گدار کفنوئیه بافت- بام کویر ایران(

ارزیابي کارایي مدلهاي مختلف برآورد بار معلق به روش منحني سنجه در حوز آبخیز سفید رود
محمدي صدیقه،سالجقه علي ، 
احمدي حسن ، قدوسي جمال ، 
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and Materials
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 International Journal of
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منصوري عبدالرضا ایرج،طهمورسي مجید- ، 
تحقیقات بتنخضري سعید ، لشکري بتول ، گلزاري محمد رضا

بهینه سازي pH و چگالي جریان براي الکتروپلیمریزاسیون پلي پیرول جهت 
تشکیل فیلم محافظ به خوردگي بر سطح فوالد زنگ نزن 316

محمودیان علیرضا، صرفه جو محمدعلي ، 
علوم و مهندسي خوردگيافضلي داریوش-

تولید پوشش نانو کامپوزیتي یکنواخت پلي پیرول نانولوله کربني/ اکسید کادمیم 
براي محافطت از خوردگي فوالد زنگ نزن آستنیتي 304

محمودیان علیرضا،صرفه جو محمدعلي ،
علوم و فناوري کامپوزیت افضلي داریوش-
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Systems
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 Application of Lattice Kinetic Models with Tsallis Entropy in
Simulating Fluid Flow Through Porous Media

 Jahanshahi Ebarahim ،Hosseini
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 Iranmanesh Masoid , Zadehgol
, Abed

 International Journal
of Modern Physics C

 Modelling Probabilistic Transmission Expansion Planning in the
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Markov Model

 Askarzadeh Alireza،Naghdi
 zadegan Jahromi Saeid ،

Abdolahi Amir

 IET Generation
 Transmission and
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Electrical Power Generation by an Optimised Autonomous Pv/Wind/
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 Journal of Applied Fluid
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Effects of Self0management Education Through Telephone Fol-
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بهینه سازي عملکرد آب شیرین کن تقطیري چند مرحله اي-تراکم بخار حرارتي با 
استفاده از الگوریتم ژنتیک

جهانشاهي جواران ابراهیم،اسدي آناهیتا ، 
مهندسي مکانیک امیرکبیررهنما محمد ، بازرگان هرندي حسام

الري خسرو،شاه امیریان سیدمحمدابراهیم ، شبیه سازي عددي اثر حرارتي لیزر پرتو پیوسته در بافت زنده حامل جریان خون
مهندسي مکانیک مدرسامیري حسین

تخمین اقتصادي ذخیر موردنیاز مزارع بادي با به کارگیري شبک عصبي در پیش بیني 
سرعت باد

کي نیا فرشید،فدایي نژاد روح اله-، عمارتي 
مهندسي و مدیریت انرژينوش ابادي سیدمحمدرضا ، خسروي سام

ساخت و مدلسازي حرارتي کلکتورهاي هوایي مشبک خورشیدي با صفحات جاذب فلزي 
)استیل( و غیرفلزي

امیري حسین،افضلي فاطمه ، نخعي وحید ، 
مهندسي مکانیک مدرسعامري مهران

نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحي بهمنظور بهرهوري طول عمر ترانسفورماتور 
قدرت با درنظرگرفتن تثیر فرسودگي بر قابلیت اطمینان

کي نیا فرشید،اسماعیلي سعید ، افضلي گروه 
مهندسي و مدیریت انرژيپیمان
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مهندسي مکانیک مدرس

تخمین اقتصادي ذخیر موردنیاز مزارع بادي با به کارگیري شبک عصبي در پیش بیني 
سرعت باد

کي نیا فرشید،فدایي نژاد روح اله- ، عمارتي 
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مهندسي و مدیریت انرژي
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ویژگي محلي بافت

راشدي عصمت،شیرازي فاطمه ، نظام آبادي 
پور حسین

ماشین بینایي و پردازش تصویر
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ماهاني محمد،نگارستاني علي- ، سوري 
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سنجش و ایمني پرتو
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و رایانه با استفاده از انتخاب ویژگي به کمک الگوریتمهاي فرا ابتکاري

راشدي عصمت،نکویي منصوره ، نظام آبادي 
پور حسین

مجله انفورماتیک سالمت و زیست 
پزشکي
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Morteza
Applied Thermal Engineering

Micromechanics Modeling of Metallic Alloys 3d Print-
ed by Selective Laser Melting

Karamooz Mohamad Reza ،Ta-
heri Andani Mohsen ، Mirzaei-

far Reza ، Ni Jun
MATERIALS and DESIGN

 Simulation Of Airflow And Particle Deposition Settled
Over A Tilted Photovoltaic Module

 Abdolzadeh Morteza ،Heidar
Abadi Pour Hoda ، Lari KhosroEnergy

Computational Modeling of a BIPV/T Ethylene Tetra-
fluoroethylen (ETFE) Cushion Structure Roof

Abdolzadeh Morteza ،Sade-
 gh Khani Mohsen ، Ahmadi

-Alireza
Energy

 Stress and Displacement Analysis of First Molar Hollow
Tooth During Dental Filling Operation Using Three-Di-

mensional Finite Element Method

 Karamooz Mohamad Reza
 ،Shahriari Behrooz ، Seifali

Ehsan

 International Journal of Advanced
Design and Manufacturing Tech-

nology
 Vibration Analysis of a Rotating Variable Thickness
 Bladed Disk For Aircraft Gas Turbine Engine Using

Generalized Differential Quadrature Method

 Karamooz Mohamad Reza
،Shahriari Behrooz ، Jalali Mo-

hammadhadi

 Proceedings of The Institution of
Mechanical Engineers Part G-Jour-

nal of Aerospace Engineering

A Study on the Effect of Energy Input on Spatter Parti-
cles Creation During Selective Laser Melting Process

Karamooz Mohamad Reza ، De-
 hghani Reza ، Mirzaeifar Reza ،
Ni Jun ، Taheri Andani Mohsen

Additive Manufacturing

An Enhanced Backstepping Approach for Motion Con-
 trol of Underactuated Autonomous Surface Vessels with

Input Constraints
Dehghani Reza ،Abedi Esmaeil Transactions of The Institute of

Measurement and Control

Effects of Self0management Education Through Tele-
phone Follow0up in Diabetic Patients

 Ghavam Abbass،Namjo nasab
 Mahmood ، Yazdan Panah

 Abbass ، Jahangir Fereydon ،
Shekar pour Nasrin

Health Care Manager

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(
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مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(

دانشكده مهندسی مكانیک و مواد )ادامه(

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Multi-Objective Optimization of Two Hybrid Power
 Generation Systems For Optimum Selection of Sofc

Reactants Heat Exchangers Mid-Temperatures
،Sadeghi Saber Iranian Journal of Hydrogen and

Fuel Cell

Corrosion Failure of the External Surface of Chlorina-
tors Copper Pipes in a Water Disinfection Station

 Iranmanesh Masood،Alizadeh
Mostafa- ، Bordebar Sajad

 Journal of Failure Analysis and
Prevention

Corrosion Inhibition Properties of Sio 2 -Zro 2 Nano-
composite Coating on Carbon Steel 178

 Afzali Daryoosh،Abdolahi
-Behnam ، Hasani ZAhra

Anti-Corrosion Methods and Ma-
terials

 Discoloration and Force Degradation of Orthodontic
Elastomeric Ligatures

 Rezaeizadeh Masod ،Agahi
 Raha Habib ، Aminian Amin ،

Nakhaei Samaneh
Dental Press Journal of Orthodontics

 Evaluating the Effect of Feed Particles Size and Their
Hardness on the Particle Size Distribution of Semi-Au-

togenous (Sag) Mills Product

 Rezaeizadeh Masod ،Masoumi
Abolfazl ، Noaparast Moham-

mad ، Razani Mohammad
Particulate Science and Technology

 Performance Comparison of Parabolic and Flat Plate
 Solar Collectors Utilizing in the Heating System of a

Room0an Experimental Investigation

 Abdolzadeh Morteza،Hemadi
Farnaz ، Arab Pour Mohammad

 International Journal of Renewable
Energy Research

Theoretical and Experimental Modeling of Impact Wear
Rezaeizadeh Masod،Akhondiza-

 deh Mehdi ، Fooladi Mahani
Majid ، Mansouri Hoseyn S

Industrial Lubrication and Tribology

The Effects of Shape Memory Alloys Tensioncompres-
sion Asymmetryon Niti Endodontic Files Fatigue Life

  Karamooz Mohamad Reza
،Dehghani Reza

Proceedings of the Institution of Me-
 chanical Engineers Part H-Journal of

Engineering in Medicine

 Effect of Specimen Size And Ball Size on Breakage
Throughput in the Drop-Weight Test

Rezaee zadeh Masood،Akhon-
dizadeh M

Proceedings of the Institution of Me-
 chanical Engineers Part E-Journal of

Process Mechanical Engineering
 Energy and Economic Comparison of Sofc-Gt Mcfc-Gt

and Sofc-Mcfc-Gt Hybrid Systems،Sadeghi Saber Iranian Journal of Hydrogen and
Fuel Cell

 A Study on Effects of a New Two-Step Strain Induced
 Melt Activation Process on Characteristics of Al 7075

Alloy

 Alizadeh Mostafa، Karamooz
 Mohamad Reza ، Ahmadi

-Alireza

 International Journal of Materials
Research

شبیه سازي عددي اثر حرارتي لیزر پرتو پیوسته در بافت زنده حامل جریان 
خون

الري خسرو،شاه امیریان سیدمحمدابراهیم ، 
مهندسي مکانیک مدرسامیري حسین-

طراحي کنترلر برگشت به عقب تقویت شد تطبیقي و مقاوم براي ربات هاي 
دانش و فناوري هوافضادهقاني رضا،محمدي قناتغستاني محمدپرند چهارملخه

الري خسرو،غالمیان محمد ، پورامینایي رفتار حرارتي مکانیکي کامپوزیتهاي پلیمري تحت تاثیر آتش
مهندسي مکانیک مدرسعمید ، جمعه زاده ماهاني عماد-

بهینه سازي pH و چگالي جریان براي الکتروپلیمریزاسیون پلي پیرول 
جهت تشکیل فیلم محافظ به خوردگي بر سطح فوالد زنگ نزن 316

محمودیان علیرضا،صرفه جو محمدعلي ، 
علوم و مهندسي خوردگيافضلي داریوش-

تولید پوشش نانو کامپوزیتي یکنواخت پلي پیرول نانولوله کربني/ اکسید 
کادمیم براي محافطت از خوردگي فوالد زنگ نزن آستنیتي 304

محمودیان علیرضا،صرفه جو محمدعلي ، 
علوم و فناوري کامپوزیتافضلي داریوش-
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دانشكده مهندسی عمران و نقشه برداری

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Utilization of Soil Stabilization with Cement and Copper

Slag as Subgrade Materials in Road Embankment Construc-
tion

 Ghasemi Mojtaba ،Shahiri
Jaber

International Journal of Transpor-
tation Engineering

 Experimental Study of the Effects of Curing Time on
 Geotechnical Properties of Stabilized Clay with Lime and

Geogrid

Ghasemi Mojtaba،Jah-
 andari Soheil ، Saberian

 Mohammad ، Zivari Farzad
،Li Jie ، Vali Ramin

International Journal of Geotechni-
cal Engineering

Ideal Gas Optimization Algorithm
 Rashedi Esmat،Shams

 Masomeh ، Dashti Mokhtar
، Hakimi Ahmad

 International Journal of Artificial
Intelligence

 Ssi Effects on Seismic Behavior of Smart Base - Isolated
Structures

 Soltani Fazlolah،Shorestani
 Saeid ، Ghasemi Mojtaba،

Etedali Sadegh
Geomechanics and Engineering

 Analysis of Pile Foundations Using Natural Element Method
with Disturbed State Concept

 Tofigh Vahid ،Ghazavi
 Emad ،  Tofigh Mohammad

mohsen
Computers and Geotechnics

 Behavior of Polymer Concrete Beam/Pile Confined with
CFRP Sleeves

 Tofigh Vahid،Tofigh Vahab
 ، Saadatmanesh Hamid
 ، Ahmari Saeid ، Kabiri

Ehsan

 Mechanics of Advanced Materials
and Structures

Influential Mechanisms and Potential Applications of Na-
no-Silicas in Cement Composites

 Madani Hesam ،Koshafar
Mohammad

 Civil Engineering Infrastructures
Journal

 NF-GMDH-Based Self-Organized Systems to Predict Bridge
Pier Scour Depth Under Debris Flow Effects

 Najaf zadeh Mohammad
 ،Sarkamarian Saeid ، Saberi

-Farid

Marine Georesources and Geo-
technology

Prediction of the Friction Factor in Pipes Using Model Tree
 Najaf zadeh Mohammad

 ،Ghaemi Alireza، Sadeghi
Gholam abbass ، Shiri alal

ISH Journal of Hydraulic Engi-
neering

 Optimized Expressions to Evaluate the Flow Discharge in
Main Channels and Floodplains Using Evolutionary Comput-

ing and Model Classification

 Najaf zadeh Mohammad
،Zahiri Abdolreza

 International Journal of River
Basin Management

 An Investigation on the Effect of Aggregates Packing Density
on the Properties of High-Performance Concrete Mixtures

Madani Hesam، Jam-
 shid Rostami، Norozi far

 Mohammad naser ، Karimi
maleh Hasan

 

 Prediction of Riprap Stone Size Under Overtopping Flow
Using Data-Driven Models

 Najaf zadeh Mohammad
،Rezaei Mohammad، Ta-

faroj Noroz ali

 International Journal of River
Basin Management

 Gmdh-Gep to Predict Free Span Expansion Rates Below
Pipelines Under Waves

 Najaf zadeh Mohammad
،Saberi Farrid

Marine Georesources and Geo-
technology

 Extraction of Optimal Equations for Evaluation of Pipeline
Scour Depth due to Currents

Najaf zadeh Mohammad-
،Sarkamarian HSAeid

 Proceedings of the Institution of
Civil Engineers-Maritime Engi-

neering

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(
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دانشكده مهندسی عمران و نقشه برداری )ادامه(

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 

مدني سیدحسام،پورخورشیدي علیرضا ، بررسي مشخصه هاي دوام و مقاومت روسازي بتن غلتکي
مجله عمران شریفپرهیزکار طیبه ، سبحاني جعفر

ارزیابي تاثیر شرایط غیراشباع بر مشخصات مکانیکي خاک هاي تثبیت شده با 
آهک هیدراته

قاسمي مجتبي،توفیق وحید-392050 ، 
مهندسي زیرساخت هاي حمل و نقلجهانشاهي رضا

مدلسازي مقاومت فشاري بتن غلتکي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، انفیس 
مهندسي زیرساخت هاي حمل و نقلمدني سیدحسام،عمادي محمدو ماشین بردار پشتیبان

بررسي خاصیت آنتي باکتریال مواد پایه سیماني حاوي نانوذرات اکسید روي 
برروي باکتري باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا

مدني سیدحسام،شاکري 
آب و فاضالبشهریار-390014 ، خاقاني بروجني امیر

بررسي تاثیر جرم حجمي خشک بر پارامترهاي دوام و مقاومت روسازي بتن 
غلتکي با استفاده از روش رویه پاسخ

مدني سیدحسام،نیک خواه مرقي علیرضا 
امیرکبیر، سالجقه جواد

بررسي اثرات نانو ذرات اکسیدروي بر مشخصات ریزساختاري مواد پایه سیماني و 
عملکرد این سطوح در حذف گونهاي از جلبکها

مدني سیدحسام،خاقاني بروجني امیر ، 
تحقیقات بتنمنصوري حکیمه

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(

دانشكده شیمی

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Micro-Rna Detection Based on Fluorescence Resonance

Energy Transfer of Dna-Carbon Quantum Dots Probes
 Mahani Mohammad Khakbaz

FaezehAnalytical Biochemistry

 Quantitative Structure-Activity Relationship Study on the
 Binding Affinity of Some Aminothiazole Derivatives with a

Dopamine Receptor in Brain

 Mahani Mohammad ،Sheykh
 Ghomi Sima ،HomaSheykh Ghomi

، Fasihi Javad

Journal of Structural Chem-
istry

 Structural Analysis Solvent Effects and Intramolecular
 Interactions in Rilpivirine a New Non-Nucleoside Reverse

Transcriptase Inhibitor for Hiv Treatment
Yoosefian Mehdi ،Mirhaji ElnazJournal of Molecular Liquids

 a )Synthesis of Mesoporous Molybdenum Disulfide (MoS2
Photocatalyst for Removal of Methylene Blue

 Mahani Mohammad ،Makari
 Mohamad Hadi ، Hasani Zahra-،
 Afzali Daryoosh-، Esmaeil zadeh

Esmat

 Journal of Nanoscience and
Nanotechnology

A High Efficient Nanostructured Filter Based on Function-
 alized Carbon Nanotube to Reduce the Tobacco-Specific

Nitrosamines NNK
، Yoosefian MehdiApplied Surface Science

 41-Gaseous Iodine Entrapping onto Mesoporous Silica Mcm
Supported D-Element Nitrate

 Mahani Mohammad ،Rohani
 Ramezan ، Sepehrian Hamid ،

 Kosari Mohammadreza ، Fasihi
Javad

Materials Focus

 A New Approach for Direct Imaging of Alpha Radiation by
Using Micro Pattern Gas Detectors in Sqs Mode

Negarestani Ali،Mahani Moham-
mad-، Sori Razie

 Nuclear Instruments and
 Methods in Physics Research

 Section a-Accelerators
 Spectrometers Detectors and

Associated Equipment
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دانشكده شیمی )ادامه(

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Nanocarrier for Levodopa Parkinson Therapeutic

Drug Comprehensive Benserazide Analysis
Yoosefian Mehdi ،Etminan Naz-

anin ، Rahmani Far Elham
Artificial Cells Nanomedicine and Bio-

technology
 Nanocarrier for Levodopa Parkinson Therapeutic

Drug Comprehensive Benserazide Analysis
Yoosefian Mehdi ،Etminan Naz-

anin ، Rahmani Far Elham
Artificial Cells Nanomedicine and Bio-

technology
 Leucine/Pd-Loaded (55) Single-Walled Carbon

 Nanotube Matrix as a Novel Nanobiosensors for in
Silico Detection of Protein

 Yoosefian Mehdi ،Etminan
NazaninAmino Acids

Nanofilter Platform Based on Functionalized Car-
 bon Nanotubes for Adsorption and Elimination of

Acrolein a Toxicant in Cigarette Smoke

Yoosefian Mehdi،Etminan Naza-
nin ، Pakpour AtefApplied Surface Science

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(

دانشكده علوم وفناوری های نوین

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
 Amplified Nanostructure Electrochemical Sensor
for Simultaneous Determination of Captopril Acet-

aminophen Tyrosine and Hydrochlorothiazide

 Karimi maleh Hasan،Benanzad
 Asma ، Ganjali Mohammad

Reza ، Noroozi Parviz

 Materials Science and Engineering
C-Materials for Biological Applications

 Enhanced Chiral Discriminatory Van Der Waals
Interactions Mediated by Chiral Surfaces

 Safari Hasan،Booman Eshtefan ،
Barchelona Pablo ، Salam AkbarPhysical Review Letters

 Wigner Function and Entanglement Dynamics of a
 Two-Atom Two-Mode Nonlinear Jaynescummings

Model

 Safari Hasan ،Faghihi Mohamad
 Javad- ، Ghorbani Mehrnaz

Journal of the Optical Society of Ameri-
ca B-Optical Physics

Bioconversion of Shrimp Waste Penaeus Mergui-
ensis Using Lactic Acid Fermentation an Alterna-
 tive Procedure for Chemical Extraction of Chitin

and Chitosan

 Toyserkani Hojat،Sedaghat
 Fatemeh ، Yousefzadi Morteza ،

Najafipour Sohrab

International Journal of Biological Mac-
romolecules

 Growth Phytochemicals and Optimal Timing of
 Planting Gracilariopsis Persica an Economic Red

Seaweed

 Toyserkani Hojat ،Jeliani Zahra
 Zarei ، Yousefzadi Morteza ،

Pour Jelveh Sohrabi
Journal of Applied Phycology

 Comparison of The Thermodynamic Structural
 and Dynamical Properties of Methane/Water and

 Methane/Water/Hydrate Systems Using Molecular
Dynamic Simulations

 Rahmati Mahmood،Var Aminian
Farshad ، Naeiji Parisa

 Journal of Natural Gas Science and
Engineering

 Water-Based Double Layer Functionalized Iron
 Oxide Nanoparticles for Enhanced Gene Delivery

Applications

 Hasani Zahra،Torkzadeh
 Masood- ، Mahani Mohammad-

، Khoshnevis soroosh
Biomacromolecular Journal

 A New Approach for Direct Imaging of Alpha
 Radiation by Using Micro Pattern Gas Detectors in

Sqs Mode

Negarestani Ali، Mahani Mo-
hammad - ، Sori Raziee

 Nuclear Instruments and Methods in
 Physics Research Section A-Accelerators
 Spectrometers Detectors And Associated

Equipment
 Study of The Possibility of Using Ixrf Technique to
 Detect the Elements Present in Dust Using Monte

Carlo N Particles

 Negarestani Ali ،Rezaee
 Mohammad Reza- ، Mansoor

Bahmani Hasan Reza
Bulgarian Chemical Communications
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دانشكده علوم وفناوری های نوین

عنوان مجلهنویسنده/ نویسندگانعنوان مقاله 
NF-GMDH-Based Self-Organized Systems to Pre-
 dict Bridge Pier Scour Depth Under Debris Flow

Effects

 Najafzadeh Mohammad،Sarkamarian Saeid،
Saberi Farid

 Marine Georesources and
Geotechnology

Projectional Inequalities and their Linear PreserversJamshidi Mina،Fatehi FarzadWavelets and Linear Algebra

GPR random noise reduction using BPD and EMDGodarzi Alireza،Ostori Roya، Oskooi Beh-
rooz

 Journal of Geophysics and
Engineering

 Investigating the Response of Micromegas Detector
 to Low0energy Neutrons Using Monte Carlo

Simulation

 Negarestani Ali ،Khezri Saeideh، Rezaee
Mohammad RezaJournal of Instrumentation

Ucmajorization and Its Strongly Linear Preservers Jamshidi MinaOperators and Matrices

Transfer Radon from Water to Milk
Rezaee Mohammad Reza ،Heravi Mosavi Ali-
 reza، Mansoor Bahmani  Mansooreh، Vakili

Ali Reza، Rezvan Nejad Elham

Caspian Journal of Environ-
mental Sciences

 GMDH-GEP to Predict Free Span Expansion Rates
Below Pipelines Under WavesNajafzadeh Mohammad،Saberi Movahed Marine Georesources and

Geotechnology

بررسي و مقایسه اثرات ضدباکتریایي بره موم و عسل بر روي عامل 
تحقیقات دامپزشکي و فرآوردههاي رضوان نژاد الهام،نصیري فر احسان ، شاکري شهریار-ثانویه بیماري لوک اروپایي )پني باسیلوس الویي( در زنبورعسل

بیولوژیک

بررسي پیش نشانگرهاي ابر زلزله و تغییرات دمایي در شناسایي گسل 
هاي مسبب زمین لرزه. مورد مطالعاتي زلزله محمدآباد ریگان )7 

بهمن 1389(
اطالعات جغرافیایي سپهرسپهوند محمدرضا،صابرماهاني سینا

آنالیز سرعت چند تفکیکي لرزه اي در فضاي تبدیل موجک گسسته 
پژوهشهاي ژئوفیزیک کاربرديگودرزي علیرضا،کورکي میثم ، ایازي ساراغیر کاهشي

تفسیر دوبعدي داده هاي مگنتوتلوریک براي پي جویي ذخایر عمیق 
آب هاي شور حاوي ید در منطق شمال آق قال، دشت گلستان

سپهوند محمدرضا،اسکویي بهروز ، محبوبي لنگرودي سبحان ، 
مجله فیزیک زمین و فضاپرنیان حسین ، صداقت رابعه

باقي زاده امین،حامدي مسعود ، ملکي محمود- ، رحیمي گروه بندي جمعیتهاي مختلف گندم وحشي
پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعيمهدي- ، علوي نجمه اسادات

ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال 
مجله ژئوفیزیک ایراننصرآبادي افسانه،عزیزي مهدي ، سپهوند محمدرضا-گیرنده و پاشندگي سرعت گروه امواج ریلي

پهنه بندي لرزهاي استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعیني و 
احتماالتي اصالح شده

نصرآبادي افسانه،فاتحي نجمه ، موسوي بفروئي سید حسن ، 
پژوهشهاي ژئوفیزیک کاربرديسپهوند محمدرضا-

Geosciencesنصرآبادي افسانه،عظیمي راویز فاطمه ، سپهوند محمدرضا-ساختار سرعتي پوسته و عمق ناپیوستگي موهو در مرکز ایران

آشکارسازي پرتوهاي آلفا با استفاده از کارکرد آشکارسازهاي گازي 
SQS سنجش و ایمني پرتوماهاني محمد،نگارستاني علي- ، سوري راضیهمقیاس ریز در مد

ارزیابي بسامد طبیعي خاک در محل احداث پلهاي غیرهمسطح و 
مهندسي زیرساخت هاي حمل و نقلسپهوند محمدرضا،جهان پور فاطمه ، نصرآبادي افسانه-مناطق مسکوني در حال توسعه شهر کرمان

مقایسه واهمامیخت تنک داده هاي لرزهاي به روشMM و حداقل 
پژوهشهاي ژئوفیزیک کاربرديگودرزي علیرضا،پاک منش پروانه ، کورکي میثم-مربعات با رویکرد تشخیص الیه هاي نازک

تعیین مقدار رادون و سایر فراسنج ههاي موثر بر کیفیت شیرهاي 
پاستوریزه ي موجود در بازار کرمان

رضوان نژاد الهام،منصوربهمني منصوره ، وکیلي سیدرضا ، 
دانش مسگران محسن ، رضایي رایني نژاد محمد رضا-

تحقیقات دامپزشکي و فرآوردههاي 
بیولوژیک

افزایش توان تفکیک داده هاي لرزه اي با استفاده از تبدیل موجک 
پژوهشهاي ژئوفیزیک کاربرديگودرزي علیرضا،مالئي فرهادگسسته مختلط

مقـاالت چاپ شـده در مجـالت )ادامه(
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نام ناشرنوع فعالیتنویسنده/ مولف/ مترجم و...عنوان کتاب
 Recent Developments in Intelligent

 Nature-Inspired Computing (Harmony
 Search Algorithm:Basic Concepts and

)Engineering Applications

IGI Globalتالیف بخشي از کتابعسکرزاده علیرضا، راشدي عصمت

Renewable Energy Systems - chapter 5نووا ساينس پابليشرتالیف بخشي از کتابکي نیا فرشید، حیدري عظیم

 Advances in Energy Research volume
27 - chapter 5نووا ساينس پابليشرتالیف بخشي از کتابکي نیا فرشید، حیدري عظیم

Wind Power Plantsنشر نونتالیف کتابقلي زاده امیررضا، فدایي روح اله

 Trends in Research on Microstrip
Antennasتالیف بخشي از کتابرضوي پاریزي سیدعليInTech

 Organic Syntheses Based on Name
 Reactions, Third Edition: a Practical

Guide to 750 Transformations
تايمازترجمه کتابرستم نیا صادق، بهرام نژاد محبوبه، حسن خاني اسداهلل

Organic Chemistryتايمازترجمه کتابحسن خاني اسداهلل، بهرام نژاد محبوبه

تالیف، ترجمه و تدوین کتاب، دانشنامه 
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   * Journal of Ethno pharmaceutical productsباقي زاده امين

  * *  Trends in Horticultureرحيمي مهدي

  * *  ournal of Plant Sciences JPSرحیمي مهدي

  * *  International Journal of Applied Research and Technologyرحیمي مهدي

-A member of the editorial board of the Taylor & Francis Journal Hisرحیمي نژاد امیرحسین
torical Biology since January 201

  * *  

  * *  International Journal of Earthquake and Impact Engineeringسیوندي پور عباس

   *  ethno pharmaceutical productsعلومي حکیمه

  * *  New Horizons in Mechanical Engineeringکارآموز راوري محمدرضا

  *  * Systematic and Applied Acarologyکاظمي شهروز

  * *  Editorial Board of Iranian Journal of Forensic Medicineمرتضوي مجتبي

  *  * North – Western Journal of Zoologyمهرپرور محسن

  * *  Computer Standards and INterfaces, Elsevierناجي حمیدرضا
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تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف 

عنوان فعالیت
محل ثبت

مرجع تأیید کننده
نام واحد یا 

سازمان استفاده 
کننده خارج کشورداخل کشور 

اشکارساز اطاقک یونش صفحه موازي زبا دو الکترود محافظ جهت 
*دزیمتري پرتوهاي ایکس

کاربرد نانولوله کربني عامل دار شده جهت تشخیص پروتئین در 
دانشگاه و انرژي اتمي*ادرار

تولید آنزیم فعال پراکسیداز گیاهي LDP)لپیدیوم درابا 
 T7( با استفاده از باکتري اشرشیا کالي )Lepidium draba

.)Shuffle
سازمان پژوهش های علمی*

 وصنعتی ایران

سازمان پژوهش های علمی *تصویرنگار بي واسطه پرتوهاي رادیواکتیو
وصنعتی ایران

سازمان پژوهش های علمی*تولید نمک هاي رنیوم با خلوص باال از غبار تشویه مولیبدنیت
صنایع و معادن وصنعتی ایران

واحد ارتباط با صنعت

* راه اندازی وب سایت واحد ارتباط با صنعت دانشگاه
وب سایت ارتباط با صنعت دانشگاه اطالعات مورد نیاز دانشجویان، پژوهشگران، صنایع، شرکت های دانش بنیان و سایر                              
           اشخاص و سازمان های مرتبط را در قالب بخش های ثبت اختراعات، خدمات دانشجویی، قراردادهای بیرونی، کلینیک آموزش و    

           فناوری، توانمندی های دانشگاه و کارآفرینی ارایه نموده است.

* تأسیس کلینیک آموزش و فناوری با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت
پیرو تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی مابین دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و سازمان صنعت،   
           معدن و تجارت استان کرمان، کلینیک آموزش و فناوری  با هدف توسعه روابط مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و واحدهای          
           صنعتی و افزایش صادرات محصوالت دانش بنیان راه اندازی و کارگاه های آموزشی متنوعی توسط واحد ارتباط با صنعت دانشگاه 

           به صورت ماهیانه برگزار میگردد.
            نقش واحد تحقیق و توسعه در توسعه صنایع، تکنیک های فروش موفق در  رکود اقتصادی، تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش        
             و تقاضای بازار، برندسازی و  مدیریت استراتژیک برند، نقش واحد تحقیق و توسعه در توسعه صنایع، آشنایی با فرآیند استانداردسازی 
             یافته های پژوهشی و محصوالت، اصول و فنون مذاکرات تجاری، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، راهکارهای حضور موثر در نمایشگاهها            
           با رویکرد توسعه کسب و کار و آشنایی با روش های نوین جذب سرمایه گذار از جمله کارگاه های آموزشی تخصصی در نظر گرفته 

          شده جهت ارائه در کلینیک کلینیک آموزش و فناوری می باشند.
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* انعقاد تفاهم نامه های همكاری و قرارداد طرح های پژوهشی بیرونی
طبق روال سنوات گذشته با پیگیری های انجام شده توسط اعضای هیات علمی و واحد ارتباط با صنعت دانشگاه تعداد  4              
           تفاهم نامه همکاری و 29 قرارداد طرح پژوهشی بیرونی در سال 96 منعقد گردید. در حال حاضر دانشگاه دارای 49 تفاهم نامه      

           همکاری با سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط می باشد.

واحد ارتباط با صنعت
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واحد ارتباط با صنعت )ادامه(

* تقدیر از سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی همكار با دانشگاه
براساس پیشنهاد مدیریت واحد ارتباط با صنعت و تصویب ریاست دانشگاه و پژوهشگاه در سال 96 از کلیه سازمان ها، مؤسسات               
            و شرکت های دولتی و خصوصی همکار با دانشگاه با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی شد. این تقدیر با هدف توسعه روابط مؤثر 

           صنعت و دانشگاه و جذب پروژه های تحقیقاتی و طرح های پژوهشی صورت گرفت.

* حضور فعال در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
            دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در سال 96 با 54 محصول فناورانه در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای                  
            پژوهش، فناوری و فن بازار در تهران شرکت کرد. نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار فرصت بسیار مغتنمی است 
            تا فعاالن این حوزه، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید استادان، دانشجویان سرمایه گذاران و دست اندرکاران و متخصصان 
            این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه، فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را 
             معرفی نمایند؛ در این راستا دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با رویکردی متفاوت و با هدف ارائه جدیدترین                 
              دستاوردهای پژوهش، فناوری و با تکیه بر توانمندی استادان و پژوهشگران خود با ارائه 54 طرح فناورانه حضور مؤثر و چشمگیری  
 )TRL( در نمایشگاه فوق داشت. از کل طرح های ارائه شده در غرفه دانشگاه، 34 طرح فناورانه با سطوح مختلف آمادگی فناوری             
             در معرض بازدید عالقه مندان قرار گرفت.همچنین در طول برگزاری نمایشگاه دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر 
              علوم؛ دکتر محمد سعید سیف، رئیس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم؛ دکتر خسرو پیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
           وزارت علوم؛ دکتر خلیل سالکی، معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم؛ دکتر مجید متقی طلب، دبیر هجدهمین نمایشگاه 
            دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار با بازدید از غرفه دانشگاه در نمایشگاه طرح های فناورانه ارائه شده را بررسی نمودند.                 
             نمایشگاه فوق با حضور جمع کثیری از دانشگاه های دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری،       

            مراکز رشد و شرکت های توانمند داخلی در تاریخ 22 الی 26 آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید..

* سطح بندی فناوری محصوالت دانش بنیان پژوهشگران دانشگاه و صدور گواهینامه های مربوطه
کلیه محصوالت دانش بنیان ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار     
            بررسی، تایید سطح فناوری(TRL( و برای ایشان گواهینامه مربوطه صادر گردید. ساماندهی طرح ها و محصوالت دانش بنیان از 

           اهداف و برنامه های اصلی واحد ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 96 بوده است.

* حمایت از ثبت اختراعات دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه
           تشکیل زیرساخت های الزم جهت آشنایی دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه با مراحل ثبت اختراع با همکاری دانشگاه از طریق 
           طراحی فرم های مربوطه و انجام اطالع رسانی های الزم در وب سایت واحد ارتباط با صنعت دانشگاه گامی مؤثر در راستای           

           ساماندهی اختراعات و حمایت از ثبت اختراعات دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه بوده است.
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* برگزاری جلسات تخصصی با سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی
            براساس پیگیری های انجام شده جلسات متعددی با مدیران و کارشناسان سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و 
               خصوصی از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان، سازمان صنعت معدن و تجارت 
              استان کرمان، شرکت برق منطقه ای کرمان، شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان   
              کرمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در محل شرکت ها و همچنین در محل دانشگاه برگزار و در خصوص تفاهم 
               نامه های همکاری و قرارداد طرح های پژوهشی و همچنین توسعه همکاری های مشترک مذاکرات مؤثری انجام شده است.

* اولویت ها واحد ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 1397
- تشکیل کارگروه تخصصی ارتباط با صنعت با حضور کارشناسان خبره دولتی و خصوصی  

- معرفی دانشجویان مستعد به واحدهای صنعتی جهت همکاری به صورت پاره وقت  
- مذاکره با شرکت های مادرتخصصی و دولتی جهت اختصاص بخشی از بودجه سالیانه به انجام طرح های پژوهشی  

- انعقاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان جهت همکاری در آموزش دروس کارآفرینی به دبیران مربوطه جهت   
              تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی

- عارضه یابی واحدهای صنعتی با حضور کارشناسان خبره دانشگاهی و ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی جهت رفع مشکالت   
             موجود

- آموزش کارآفرینی و خوداشتغالی در مناطق روستایی استان در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی  
- همکاری مشترک با واحد اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی )ره( جهت ارائه مشاوره به مددجویان متقاضی دریافت وام های   

             خوداشتغالی
- برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذاری ریسک پذیر جهت تجاری سازی محصوالت دانش بنیان  
- برگزاری جلسات مشاوره و کارگاه های آموزشی بازاریابی بین المللی در راستای توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان                   

- مذاکره با خیرین عالقه مند به حمایت از مخترعین و پژوهشگران داره ایده های نو جهت حمایت از محصوالت دانش بنیان  
- برگزاری استارتاپ ویکندهای تخصصی جهت حمایت از صاحبان ایده های نوآورانه کسب و کار  

- طراحی و ایجاد زیرساخت های خانه صنعت در دانشگاه با هدف گسترش روابط شرکت های دولتی و بخش خصوصی با دانشگاه  
- طراحی فرم های مربوطه و انجام اطالع رسانی های الزم در وب سایت واحد ارتباط با صنعت دانشگاه گامی مؤثر در راستای  

     ساماندهی اختراعات و حمایت از ثبت اختراعات دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه بوده است.

واحد ارتباط با صنعت )ادامه(
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پارک علم و فناوری

استـان کرمـان





سال 1396

* تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان برای ارائه خدمات توسعه تجاری سازی فناوری به واحدهای فناور و شرکتهای دانش 
    بنیان در اردیبهشت ماه 1396

* افزایش مراکز رشد وابسته به پارک در سطح استان کرمان از 6 مرکز رشد به 9 مرکز رشد در حال حاضر در شهرهای کرمان، زرند، 
    جیرفت، رفسنجان، سیرجان و بم 

* افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان استان کرمان از 11 شرکت در سال 1393 به بیش از 61 شرکت دانش بنیان در حال حاضر
* تشکیل مرجع منطقه ای مالکیت فکری 

* پیگیری راه اندازی کانون شکوفایی خالقیت با کمک سایر نهادهای دولتی و خصوصی در سطح استان
* تکمیل کاربرگ ها و پیگیری تبدیل وضعیت مجوز اصولی مرکز رشد بم به مجوز قطعی )در حال انجام(

* تکمیل کاربرگ ها و پیگیری تبدیل وضعیت مجوز اقماری مرکز رشد جیرفت به مجوز اصولی )در حال انجام(
* تکمیل کاربرگ ها و پیگیری تبدیل وضعیت مجوز اقماری مرکز رشد زرند به مجوز اصولی )در حال انجام(

* تکمیل کاربرگ ها و پیگیری تبدیل وضعیت مجوز اصولی پارک علم و فناوری به مجوز قطعی )در حال انجام(
* شرکت در گردهمایی مراکز استانی مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا 

* برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان ها و افراد مرتبط جهت راه اندازی واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای 
    نوپا )مذاکرات اولیه درخصوص معرفی منتورها و مشاوران، محل دفتر فاوا، دوره های آموزشی( و راه اندازی مرکز فاوا

* تدوین تصویب اساسنامه مرکز مبادالت تجاری و فناوری مصوب شورای پارک
* تدوین آیین نامه استقرار در مرکز بین المللی مبادالت تجاری- فناوری مصوب شورای پارک

* استقرارسه شرکت فعال در حوزه تجاری سازی فناوری در مرکز مبادالت، جهت ارائه خدمات بازاریابی به شرکت های مسقر.
* معرفی واحدهای موفق در رسانه های جمعی در استان و خارج از استان .

* معرفی ایده های برتر به جشنواره شتاب استانی
* معرفی فناور برتر استانی سال 1396

* شرکت در جلسات کارگروه وام وجوه اداره شده سازمان فناوری اطالعات استان به عنوان عضو ثابت
* ادامه پیگیری طرح خرید برج فناوری شرکتهای دانش بنیان استان کرمان، بازدید از ساختمانها بهمراهی ناظرین صندوق نوآوری و 

    شکوفایی جهت تایید نهایی ساختمان
* صدور مجوز برای شرکت های حائز شرایط جهت استفاده از معافیت های مالیاتی شرکتها

* آماده سازی زیر ساخت های حقوقی و اجرایی الزم برای واگذاری اراضی به شرکت های مستقر در قالب اجاره بلند مدت 
* سرمایه گذاری در صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان 

* آغاز فرآیند واگذاری اراضی شهرک علمی وفناوری به شرکت های مستقر در قالب قرارداد های اجاره بلند مدت 
* ادامه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی پارک 

* برگزاری دو دوره ایده بازار در دو سال اخیر
* آغاز فرآیند تامین زیر ساختهای شهرک علمی و فناوری مانند آب، برق و غیره 

* عقد تفاهم نامه با صندوق نو آوری و شکوفایی در خصوص برقراری دوره های توانمند سازی شرکت ها   
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سال 1395

سال 1396 )ادامه(

* ابالغ مجوز صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان برای ارائه خدمات زیر به واحدهای فناور و دانش بنیان در تیرماه 1395
* برگزاری جشنواره های تجاری سازی فناوری های پیشرفته در دبی و کیش

* اخذ مرجعیت منطقه ای مالکیت فکری از وزارت عتف
* پیگیری راه اندازی کانون شکوفایی خالقیت و پارک علمی کودکان و نوجوانان با همکاری پژوهشکده تعلیم و تربیت آموزش و پرورش 

    و شهرداری کرمان و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
* تدوین شاخص های فناوری برای اولین بار در کشور

* برنامه ریزی گسترده در خصوص حضور قوی و موثرتر در برنامه های کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 1395 و انتخاب پارک 
به عنوان دبیرخانه گروه اقتصاد دانش بنیان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان.

* راه اندازی مرکز آپا با همکاری شرکت مخابرات
* ادامه فرآیند  احداث ساختمان پارک در انتهای جاده هفت باغ به مساحت 4334 متر مربع

* شروع فرآیند برنامه ریزی در جهت واگذاری زمین در ابعاد 300 تا 1000 متری حتی در متراژهای بیشتر به واحدهای فناور و                  
   شرکت های دانش بنیان .

* تدوین سند و رایزنی در خصوص تشکیل باشگاه سرمایه گذارن فناوری در استان در قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی
* تدوین برنامه استراتژیک )راهبردی) پارک در بهار 1395 و تصویب آن در هیات امناء در شهریورماه 1395

* تدوین شیوه نامه اجرایی واگذاری اراضی پارک به شرکتهای مستقر در قالب اجاره های بلندمدت و تصویب آن در هیئت امنا
* برگزاری جشنواره هفتواد در بم

* معرفی فناور برتر استانی در سال 1395
* شرکت در جلسات کارگروه وام وجوه اداره شده سازمان فناوری اطالعات استان

* تدوین شیوه نامه حمایت از شرکت های مستقر برای حضور  در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور و دوره های آموزشی داخل کشور
* تدوین آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد و شرایط استقراردر پارک ) مصوب شورای (

* تدوین آیین نامه تخفیف اجاره و ...
* شیوه نامه حمایت از شرکتهای مستقر برای حضور در نمایشگاههای داخل و خارج از کشورودوره های آموزشی )مصوب شورای پارک (

* تدوین اساسنامه مرجع منطقه ای مالکیت فکری مصوب شورای پارک
* برگزاری جلسات و پیگیری روالهای مربوط به خرید برج فناوری شرکتهای دانش بنیان استان کرمان، بازدید از ساختمانها بهمراهی     

    ناظرین صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تایید نهایی ساختمان 
* تدوین شیوه نامه ارزیابی اختراعات در پارک علم و فناوری استان کرمان

* انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک با دو پارک روسی در زمینه برگزاری جشنواره های مشترک در حوزه تجاری سازی فناوری،  
   انتقال دانش فنی و غیره در دو سال اخیر.
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سال 1395 )ادامه(

* انجام فرایند های اجرایی مربوط به افتتاح صندوق پژوهش و فناوری و استقرار شرکتهای متقاضی در این ساختمان .
* صدور مجوز برای شرکت های حائز شرایط جهت استفاده از معافیت های مالیاتی شرکتها

* در اختیار گرفتن ساختمانی به مساحت 1300 متر مربع در شهرستان جیرفت برای مرکز رشد واحدهای فناور جیرفت و راه اندازی دومین 
    مرکز رشد دانش آموزی کشور در این شهرستان

* تکمیل اطالعات در سامانه مپفا
* تکمیل اطالعات در سامانه سمات

* افزایش صادرات محصوالت شرکتهای مستقر در پارک به بیش از 212 میلیون دالر در سال 1395
* راه اندازی فن بازار پارک در مردادماه سال 1395

* همکاری گسترده با اداره استاندارد در قالب عقد تفاهم نامه )سال 1395( در جهت تعریف استانداردهای الزم و استانداردسازی محصوالت 
    واحدهای فناور و دانش بنیان استان در راستای حمایت از ورود آنها به عرصه تجاری سازی فناوری.

* برنامه ریزی مدون در خصوص صادرات محصوالت دانش بنیان شرکتهای مستقر در پارک حمایت از آنها در دو سال اخیر.
* برگزاری دوره های مختلفی برای شرکتهای پارک مانند دوره های تحلیل بازار، استراتژی فروش، اصول و فنون مذاکرات تجاری و غیره 

   در طول سه سال اخیر.

سال 1394

* اخذ مجوز صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان برای ارائه خدمات حمایتی در حوزه تجاریسازی فناوری به واحدهای فناور و دانش 
    بنیان در اسفندماه 1394 

* راه اندازی مرکز بین المللی مبادالت تجاری و فناوری در بهمن ماه 1394 و استقرار سه شرکت آالتجارت، ساحران و ارس دیبا با هدف 
    انجام مواردی از قبیل حمایت از محصوالت دانش بنیان، برنامه ریزی و انجام مذاکرات گسترده در جهت انتقال فناوری از سایر کشورها، 

    حمایت از این شرکت ها و سوق دادن آنها به تولید محصوالت خود تحت الیسنس برندهای معتبر خارجی.
* اخذ مرجعیت استعالم اختراع از طرف اداره ثبت اختراع قوه قضائیه

* شروع فرایند اجرایی صدور مجوزهای فناوری استقرار شرکتها در پارک علم و فناوری استان کرمان و صدور مجوز برای شرکت های حائز 
    شرایط جهت استفاده از معافیت های مالیاتی شرکتها

* تدوین آیین نامه ارزیابی و حمایت مالی مراکز رشد وابسته
* تدوین آیین نامه اجرایی و علمی رویداد ایده بازار 

* برگزاری سه جلسه شورای فناوری مرکز رشد
* برگزاری اولین همایش بانوان کارآفرین

* برگزاری اولین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته در کرمان 
* شرکت در گردهمایی سراسری روسای پارک ها و مراکز رشد کشور 

* معرفی فناور برتر استانی در سال 1394
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* افزایش تعداد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان از 110 شرکت در سال 1394 به حدود 200 
   شرکت در حال حاضر

* شروع احداث ساختمان پارک در انتهای جاده هفت باغ به مساحت 4334 متر مربع از سال 1394

سال 1394 )ادامه(

واحدهای مستقر در پارک

سال 96 )تاکنون(سال 95سال 94سال 93

36404542تعداد

واحدهای مستقر در مراکز رشد

محل استقرار
سال 96 )تاکنون(سال 95سال 94

جمعتوسعهرشدپیش رشدجمعتوسعهرشدپیش رشدجمعتوسعهرشدپیش رشد

300310014206دفتر پژوهشکده پسته

5319461113609دفتر پیام نور کرمان

5005--------دفتر تحقیقات کشاورزی جیرفت

3003--------دفتر تحقیقات کشاورزی کرمان

650111220140101دفتر دانشگاه ولیعصر

700710401484012دفتر زرند

630983011133016مرکز رشد اقماری جیرفت

000071080000دفتر سیرجان

--------0101دفتر بم

225027--------مرکز رشد واحدهای فناوری بم

4040129253421311143451199مرکز رشد واحدهای فناوری کرمان

6752131329558141701016611177جمع

343تعداد شوراهای برگزار شده
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فضاهای استقرار

آدرس ساختمانلغایتآغاز به کارمتراژ )مترمربع(فضای دراختیار

کرمان- خیابان شهید کامیابتاکنون200084/1/1ساختمان ساختمان مؤیدی

کرمان- انتهای خیابان امام جمعهتاکنون280088/11/1ساختمان  فناوری دانش

کرمان- خیابان اقبالتاکنون120092/6/1ساختمان  فناوری اقبال

کرمان- انتهای خیابان آبنوستاکنون80092/8/1ساختمان  فناوری کوشش

کرمان- بلوار 22 بهمنتاکنون100094/12/1ساختمان فناوری مطهری

کرمان خیابان شهابتاکنون200095/9/1ساختمان فناوری پویش

2000مجموع فضاهای موجودکارگاهی9800مجموع فضاهای موجود اداری

عقد قرارداد با واحدهای مستقر در مراکز رشد

سال

توسعه فناوریرشدپیش رشد

جمع مبلغ تعهدی تعدادقرارداد 
منعقد شده

مبلغ 
)میلیون ریال(

تعدادقرارداد 
منعقد شده

مبلغ
 )میلیون ریال(

تعدادقرارداد 
منعقد شده

مبلغ 
)میلیون ریال(

9458384023517023009310

95776160154500460011260

9637296020600034509410

میزان حمایت مالی از واحدها و شرکت های مستقر در مراکز رشد

سال 96 تا 10/15 )میلیون ریال(سال 95 )میلیون ریال(سال 94 )میلیون ریال(سال 93 )میلیون ریال(محل استقرار

883136220551755پیش رشد کرمان

1380216518802260رشد فناوری کرمان

2902740750توسعه فناوری  کرمان

765101871965پیش رشد مراکز رشد اقماری

153100950787رشد مراکز رشد اقماری

2782441167566517جمع
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میزان صادرات واحدهای مستقر در پارک و مراکز رشد

صادرات پارک استان کرمان )دالر(سال

13931.180.030

1394188.761.500

1395123.227.000

139677،145،000

دوره های آموزشی برگزار شده

تعدادسال
13949

13956

13964

19جمع

پرداخت تسهیالت فنافرینی

مبلغ )میلیون ریال(سال
13941480

13951250

1396450

3180جمع
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تفاهم نامه های منعقد شده

موضوع تفاهم نامهسال  عقد تفاهم نامهطرف تفاهم نامه

توسعه همکاریهای علمی، فنی و پژوهشی96پارک Zhiguli )روسیه(

توسعه همکاریهای علمی، فنی و پژوهشی96پارک Rikor )روسیه(

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد96مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد96پژوهشکده پسته

خدمات ثبت اختراع، برند و عالئم تجاری، اخذ کارت بازرگانی، اخذ و 96شرکت فنی مهندسی پویا پروژه
ارتقا گرید، گواهینامه ایزو ، ثبت و تغییرات شرکت

ارائه مشاوره و خدمات در زمینه اطالع رسانی و توسعه و پشتیبانی 96شرکت اتصال شبکه سورنا کویر
سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری

ارائه خدمات بانکی96پست بانک استان کرمان

عقد تفاهم نامه جهت برگزاری رویداد استارتاپ ویکند گردشگری، خودرو 
و موبایل با خانم شبنم رنجبر

برگزاری رویداد استارتاپ ویکند گردشگری، خودرو و موبایل96

ارائه مشاوره و انجام خدمات ثبتی شرکت ها95موسسه خدمات اداری راشا شمس کارمانیا

ارائه مشاوره و انجام خدمات تبلیغاتی، برگزاری سمینار و همایش، 95کانون آگهی و تبلیغات طرح نگاران
غرفه آرایی نمایشگاهی

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد95مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد95مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد95پژوهشکده پسته

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد دانش آموزی95اداره اموزش و پرورش شهرستان جیرفت

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد95دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

ارائه خدمات ماشین ابزار )ماشینکاری، فرزکاری، قطعه سازی، عیب 95شرکت صنعتگران فناور صالح کریمان
یابی و مکانیزم های صنعتی(

ارائه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و مشاوره ای95شرکت دانش بنیان داناژن پژوهان کارمانیا

ارائه خدمات مشاوره ای و بازاریابی و فروش محصوالت 95شرکت ساحران تجارت کارمانیا
شرکتهای مستقر

ارائه خدمات مشاوره ای و بازاریابی و فروش محصوالت 95شرکت مدیریت صادرات آالتجارت بین الملل امین
شرکتهای مستقر

کارگزاری فن بازار ایران در پارک95شرکت ایده اندیشان ارس دیبا تجارت

همکاری درخصوص تجاری سازی ایده های دانشجویان و 95شرکت همراه وس
شرکت های مستقر

برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص بازارهای مالی95شرکت الکترو تجارت ارمگان

همکاری94مجتمع آموزش عالی بم

همکاری94اداره کل استاندارد کرمان

خدمات مشاوره مالیاتی و مالی94شرکت گروه گسترش خدمات دیاکو ایرانیان

تامین سرمایه در گردش و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی94شرکت رودبان رفاه شمال- پارک گیالن
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تفاهم نامه های منعقد شده )ادامه(

موضوع تفاهم نامهسال  عقد تفاهم نامهطرف تفاهم نامه

94موسسه خدمات اداری راشا شمس کارمانیا
ارائه مشاوره و انجام خدمات ثبتی شرکت های پارک و تاسیس 

شرکت های مرکز رشد

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد94دانشگاه ولیعصر

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد94فرمانداری جیرفت و دانشگاه آزاد جیرفت

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد94دانشگاه آزاد زرند

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد94فرمانداری سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، دانشگاه صنعتی سیرجان

حمایت از فناوران و همکاری در راه اندازی مرکز رشد94پیام نور استان

عملکرد کارگزاری پارک علم  وفناوری استان در بررسی شرکتهای دانش بنیان متقاضی  ارجاع شده در سالهای 94 و 95

تعداد کل شرکتهای ارجاع 
شده به کارگزاری پارک

تعداد شرکتهای تایید شده 
نوپا

تعداد شرکتهای تایید شده 
تولیدی

تعداد شرکتهای تایید شده 
تعداد شرکتهای رد شدهصنعتی

11 شرکت2 شرکت6 شرکت12 شرکت31 شرکت

تعداد ثبت اختراع 

949596وضعیت

256351تایید شده

92220عدم تایید

022در دست بررسی

022عدم پیگیری

348975جمع

تعداد شرکت های دانش بنیان

تعداد در پارکتعداد کل در استانسال

13943020

13954828

13966033
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