ویژه نامه ایام اهلل دهه مبارک فجر

حضرت امیرالمنین علی(ع) :شناخت خداوند پاك ،عالىترينِ شناخت هاست.

خبرنامه داخلی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
تدوین :اداره کل پایش ،نظارت ،آمار و اطالعات

دانشگاه آزاد اسالمی باید فجرآفرین تحقق گام دوم انقالب اسالمی باشد

پیام دکتر نگاهداری معااو دانگاگاو و رسای
پژوهگگاو و شاکه زممايگاگاهی ا مناساکت
ده فجر :در ا تدا ر خود المم مایدان ايااماه
ده فجر انقالب اسالمی را هم هموطنا و
همهااارا گراااوارم در دانگااگاو زماد اسااالمی
تکريک عرض کن  .خدا را شاکرم ک در زستان
 41امااین سااالگرد پیاارومی انقااالب اسااالمی،
دانگگاو زماد اسالمی عناوا دانگاگاو مولاود
انقالب اسالمی ،در هم عرص ها جايگاو ويژوای
در کگور دارد.
تعداد طرحهای برون دانشگاهی
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دانگگاو و افگايد تعاداد اعضاای فعاای شاکه
فناوری راهکردی رياست جمهوری ام  13عضاو
در سااای  1396ا  21عضااو در سااای ،1398
افگايد تعداد کارااوها و زممايگگاوهای همهاار
استاندارد دانگگاو زماد اساالمی ام  18ماورد در
سااای  1396اا  32مااورد در سااای ،1398
افگايد تعداد مراکگ تحقیقااتی ام  87مرکاگ در
سای  156 1395مرکگ در سای  1398اشارو
کاارد و در حقیقاات  44درصااد کاال مراکااگ
تحقیقاتی دانگگاو ام ادو تسسای تااکنو  ،در
س سای اخیر هرو رداری رسیدو است.

 1398ارتقاء يافت است ک نگا دهندو صعود
 61پل ای در س سای اخیر است.

%59
تا سال
1396

سالهای
 1396تا 1398

ام جمل دستاوردهای حاومو پاژوهد دانگاگاو
زماد اسااالمی در سااایهای اخیاار میتااوا ا
هدفمندساااامی پاياااا نامااا ها و رساااال های
دانگااجويی در لالااح طاارش پااژوهد ا را ا ار
يهپارچ شکه ای دانگگاو زماد اسالمی(پاايد)
در راستای حل چالدهای کگاور ،افاگايد 60
درصدی تعداد طرشهای ارو دانگاگاهی و در
نتیج ز افگايد منا ع جا ب شادو ام طريا
منا ع رو ساممانی در س ساای اخیار ،توجا
ويژو استاندارسامی زممايگگاوها و کارااوهای

هم نین ر اساا اطالعات پايگاو اطالع رسانی
 WOSتعااداد مسااتندات علماای تولیااد شاادو
دانگگاو زماد اسالمی در س سای اخیر 30863
مدرك است ک  30درصد کل مستندات علمی
تولیااد شاادو ام ا تاادای تاساای دانگااگاو زماد
اسالمی ( 100،012مدرك) می اشد .عاالوو ار
عرص ملی ،در سای های اخیر جايگاو دانگاگاو
زماد اسالمی در رتکا ندیهای ینالمللی رشد
صعاودی داشت است ،ا طورياه در پااياگاو
طالي دارا علا ( )ESIرتکا دانگاگاو ام رتکا
 162در ساای  1395ا رتکا  101در سااای

ام سوی ديگر توج ويژو نظام نگار ملای در
دانگگاو زماد اسالمی و اقدامات انجاام شادو در
اياان ممیناا منجاار اا رشااد  38درصاادی
مجالت  ISIدانگاگاو در سا ساای اخیار شادو
است .توج ويژو انتگار مقااالت دانگاجويا
تحصیالت تهمیلی در  390مجل دانگاگاو زماد
اسالمی ام ديگر اقدامات انجام شدو در راساتای
تقويت نظاام نگار دانگاگاو زماد اساالمی و در
نهايت دستیا ی نظام نگر ملی است.
تعداد مجالت  ISIدانشگاه آزاد اسالمی
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انقالب اسالمی در اام اوی دانگگاو زماد اسالمی
را ا مجموعا امهاناات و ظرفیاتها ايجاااد و

اکنااو دانگااگاو زماد اسااالمی عنااوا يهاای ام
گراترين دانگگاو ها در ساط کگاور و حاومو
ینالملل مطارش اسات و شاکه ای پرشامار ام
مراکگ تحقیقاتی و زممايگگاهی ،اعضاای هیاست
علمی توانمند و دانگجويا پرتالش و شايسات
را ايجاد کردو است .ايان دانگاگاو میتواناد اا
انسجام و ارتقاء نظام پژوهد و نوزوری خاود و
اااا تهیااا ااار مناااا ع انساااانی مت صااا ،
پژوهگاااهدوهای رتااار ،مراکاااگ متعاااالی و
زممايگگاوهای پیگرفت نقگی منحصر رارد در
پاس گويی چالدهای کنونی جامع و ايجاد
ارمش افااگودو در حوموهااای علماای ،اقتصااادی،
اجتماعی و فرهنگی ايرا کند و در راستای نیال
سوی دانگگاو طرام اسالمی و خادمتگگار در
جهت اهداس نظام مقادا جمهاوری اساالمی
حارکت نامايااد .چانیان ناگااهی مستاالاگم
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توانامندساامی و هاروایری کارزمد ام شکااه
وسیع اعضای هیست علمی ،دانگجويا توانمناد
و پژوهگگرا در اين ساامما اگرد در کناار
توسع کمی و کیری ميرساختهای نرم افگاری،
س ت افگاری و مديريتی در دهای م تلف
نظام پژوهگی است.
پژوهگگاو و شاکه زممايگاگاهی دانگاگاو زماد
اسالمی در اين راستا رنام شاد ساال ارتقااء
نظام پژوهد دانگگاو را رای اف ساای 1404
در راسااتای سااند چگ ا اندام نظااام جمهااوری
اسالمی در سای  ،1404سیاستهای کلی نظام
در د پژوهد و فناوری ،رناما پانس ساال
شگا توساع کگااور ،ساند دانگاگاو اسااالمی
مصوب شورايعالی انقالب فرهنگی و منطک ار
رويهردهااای تحویاراياناا مااديريت جديااد
دانگگاو زماد اسالمی تااادوين کااردو است .در
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رنام حاضر مقولا پژوهد ام منظر تولیاد،
کاار ردپا يار کرد و کار اردی کارد داناد
مرمشاااهن و تولیاااد ارمش ااارای جامعااا در
ممیناا هااای اجتماااعی و اقتصااادی ااا اراساا
راوحلهای نوزوران توج شدو است.
دکتر اقدامات کلیدی و سنج های اناداموایری
پیگرفت زنها ا ترهیاک راهکردهاا در رناما
مگ ور احصاء شدو و اهداس کمای در ساایهای
رنام ا ااا نرخاای متناسااح ااا رونااد ا شاات ،
ظرفیتهای کنونی و چگ اندام زتی دانگگاو در
سااای  1404و جايگاااو متصااور اارای ز در
مجموع زمومش عالی کگور ک اکنو ساهمی
در حدود  40درصد می اشد ،تعیین شدو است.
ا منظااور رقااراری عاادالت و توميااع متااوام
اهداس کمی در استا ها ،سهمی ام اهداس کال
ر مکناای ظرفیتها ام ناگاو منااا ع انساانی و
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حماياات کااردو اساات و کلیاا دسااتاوردهای
دانگگاو زماد اساالمی ا نحاوی دساتاوردهای
انقالب محسوب میشود و دانگگاو زماد اسالمی
رسالت خود میداند ک کااراگار اصالی یانیا
اام دوم انقالب اشد.
راواناادامی و فعالسااامی کانو هااای دانگااگاو،
صنعت و جامع  ،تدوين و ا الغ طارش جا جاايی
تجهیگات زممايگگاهی و کارااهی (طرش تعااو
تجهیگات) ،راگاری منظ نگستهای راهکاری
پژوهد منطقا ای ،تادوين رناما راهکاردی-
عملیاااتی ارتقاااء نظااام پااژوهد افاا 1404
دانگاگاو زماد اساالمی ،توجا وياژو ا انتگاار
مقاالت دانگجويا تحصیالت تهمیلی در 390
مجل دانگگاو زماد اسالمی در راستااای تقويت
نظام نگر دانگگاو و در نهايت دستیا ی نظام
نگر ملی ،فعالسامی ديپلماسی علمی ،شروع
کار مراکاگ خادمات زممايگاگاهی و کاراااهی،
رناما ريگی ا منظااور عملیاتیسااامی رناما
اماريا ی شکه زممايگگاهی صاورت پاايلوت
در چهااار اسااتا  ،تاادوين و ا ااالغ شاایوونام
کنسرسیومهای مراکگ تحقیقاتی ،تادوين طارش
جامع واحدهای پژوهگی اا توجا ا تاوا و
پتانسیل اساتانی زماايد سارممینی و صانايع،
رنام ريگی منظاور جهاتدهی و حمايات ام
پايا نام های تقاضا محور و محصاوی محاور ام
جمل رويهردهايی است ک در حاومو پاژوهد
دانگگاو زماد اسالمی در راساتای اهاداس ساند
دانگااگاو اسااالمی و یانیاا اااام دوم انقااالب
طرشريگی و عملیاتی شدو اسات .دانگاگاو زماد
اسااالمی ا دنکااای حرااا و ارتقاااء سااه 40
درصدی خود در عرص زمومش و  25درصادی
در عرص پژوهد کگور می اشد و مصم است
سه دانگگاو را در عرصا پاژوهد و فنااوری
کگور ام  16،2درصد  25درصد ارتقاء دهد.

ميرسااااخت هاااای پژوهگااای و هم ناااین
فرصتهای محیطی هر استا اختصاص دادو
شااادو اساات .در محاسااک سااه نااادیها،
قا لیتهای استا ها ام منظر مناا ع انساانی اا
ضاااريح  1/5و ظرفیتهاااای ميرسااااختی و
فرصتهای محیطی ا ضريح  1لحاظ شدواند.
ام تمامی دوستا  ،مگاورين و همهارا خود در
مجموع دانگگاو زماد اسالمی ک در تدوين اين
رنام کمک و همراهی نمودند ،اويژو رياسات
محترم دانگگاو جناب زقای دکتر طهران ی کا
هموارو ام حمايت و رهنماود ايگاا رخاوردار
ودو اي کماای تگاهر و ساپاا را دارم .امیاد
است مجموع اين تالش ها تواند دانگگاو زماد
اسالمی را جايگاو عاالی کا ارايد ترسای
شدو اسات رسااند و خادمتی قا ال توجا ا
میهن اسالمی عگيگما اشد( .دکتر ا ک نگاهداری)
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