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بخش دوم

تحکیم و تعالی جایگاه 
در  وهشــی  پـژ و  علمــی 
ــای  ــاه ه ــگ ــش ــان دان ــی م
دور راه  از  آموزش  و  باز 



ح های ارتباط با صنعت 2-1-1- گسترش طر
ح های ارتباط با صنعت، تســهیل ارتباط  ارتباط دانشــگاه و صنعت می تواند تأثیر قابل توجهی در رشــد اقتصادی یک کشــور داشــته باشــد. هدف از طر

دانشگاهیان با صنعت و رفع نیازهای آن است.
 انجام 96 طرح ارتباط با صنعت و جامعه طی سال های 1396-1399؛

 اجــرای 32 دوره فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیئــت علمــی در جامعــه و صنعــت  )بــر اســاس ابالغ 
دستورالعمل از سوی وزارت عتف در اسفند سال 1397(  و الزام جهت تبدیل وضعیت  اعضای علمی 

پیمانی و رسمی آزمایشی.
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نمودار 1- تعداد دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی برگزار شده از سال های 96 تا 99

جدول 1- دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

13961397139813991400موضوع

0051017دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

طرح ارتباط با صنعت و جامعه

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
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تحکیم و تعالـــی جایــگاه علمی و پژوهشی در میان 
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2-1- حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم



جدول 1- دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

13961397139813991400موضوع

0051017دوره های فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و یا جامعه

خ )1397/6/17( آمار  به دلیــل شــروع دوره فرصــت مطالعاتــی )بر اســاس ابالغ شــیوه نامه دوره فرصــت مطالعاتی جامعــه و صنعت وزارت عتــف ، مــور
سال های 1396 و 1397 صفر است.

 عضویت در سامانه های توانیران، طرح استاد، تاپ )طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار وزارت صمت(، کارورزی و کارآموزی )سازمان پژوهش های صنعتی(
http://karamouzi.irost.ir کز صنعتی و خدماتی به منظور جذب کارآموز از طریق سامانه جایابی  شناسایی، ایجاد ارتباط و اخذ موافقت مرا

2-1-2- توسعه مراکز نوآوری، هسته های نوآور و مراکز رشد
کز رشــد و نوآوری برای حمایت از فناوری های مبتنی بر دانش و پژوهش اســت تا کارآفرینان علمی را در  طی مســیر پرفرازونشیب ایده تا بازار  ایجاد مرا

ح های فناورانه دانشگاهیان قدم برداشته است که در ادامه آمده است: یاری دهد. دانشگاه پیام نور نیز برای تجاری سازی طر
 راه اندازی 1۰ مرکز نوآوری در اســتان ها در قالب تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و اســتقرار 71 هســته نوآور در 

کز و واحدهای دانشگاه و 8 مرکز نوآوری در قالب همکاری با پارک علم و فناوری در 7 استان؛  مرا
کز و واحدهای دانشگاه؛  تأسیس 27 مرکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری در استان ها و استقرار 156 هسته فناور در مرا

 ایجاد 9 شــرکت دانش بنیان فعال و برنامه ریزی برای افزایش شــرکت های دانش بنیان توســط اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشــجویان دانشگاه و 
تشکیل کمیته های استقرار در مناطق 1۰ گانه پیرو برگزاری جلسه شورای عالی راهبردی تشکیل شرکت های دانش بنیان با حضور رئیس دانشگاه؛

کــز و واحدهای دانشــگاه به منظور برگزاری  کز جوار با همکاری ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای در مرا  اخــذ موافقــت به منظور تأســیس دفاتــر مرا
دوره های آموزشی مهارت افزایی.

2-1-3- نگاهی جدی به برگزاری رویدادهای کارآفرینی
رویدادهــای کارآفرینــی گردهمایــی صاحبان کســب و کار آینده اســت کــه به آموزش 
کارآفرینــی می پــردازد. ایــن رویدادهــا می تواننــد بــرای انتقــال تجربــه،  مفاهیــم 

شبکه سازی با دیگر فعاالن حوزه یا دوره عملی راه اندازی کسب و کار باشند.

 برگزاری 3۰ استارت آپ ویکند طی سال های 1399ـ1396 

یده صنعتی ح های برگز  طر
ح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور از سوی  ح های ارتباط با صنعت ذیل )طی سال های 1397 تاکنون( به عنوان طر  انتخاب طر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت تقدیرنامه  و چاپ در کتاب

 »مطالعــات اســتراتژیک بــا توجــه به ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی«/ مهندس محمدرضا شــهیدی عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران )سال 1397(

ح جامع توپولوژی شــبکه مانیتورینگ ایســتگاه های گازی اســتان مازندران )با رویکرد ملی(« / مهندس عمران یونســی عضو هیئت علمی   »طراحی طر
دانشگاه پیام نور استان مازندران )سال 1397(

 »زیســت محیطی اســتفاده از خاک هــای آلــوده بــه مــواد نفتی شــرکت پاالیش نفــت اصفهان در فرآینــد  تولید ســیمان« / دکتر صدیقــه واعظی فر عضو 
هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان )سال 1399(

(« / دکتر   »انجام مطالعات تدوین برنامه توســعه اقتصادی و اشــتغال زایی روســتایی  اســتان بوشــهر )مطالعات  8 بخش و 64 روستای استان بوشهر
غالمرضا امینی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر )سال 1399(

ح برگزیده همکاران علمی و اداری دانشگاه و چاپ در کتاب »نخستین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه   انتخاب 4 طر
و صنعت« توسط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سال 1398(

ح های برگزیده رونق تولید و  ح برتر در حوزه »طر ح دکتر صدیقه واعظی فر عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان به عنوان طر  انتخاب طر
توسعه فناوری« توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )همراه با دریافت جایزه و تقدیرنامه در سال 1399(

مرکز نوآوری در استان ها در قالب تفاهم نامه همکاری
 با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هسته نوآور در مراکز و واحدهای دانشگاه

مرکز نوآوری در قالب همکاری با پارک و علم و فناوری 
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جدول 2- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1396

عنواناستانردیف

تولید محتوای دیجیتال استان کرمانکرمان1

اولین تولید محتوای دیجیتال فرهنگی و اسالمی- گردشگرییزد2

ماراتن تولید محتوای دیجیتال فرهنگیکردستان3

اولین تولید محتوای دیجیتالتهران4

دومین رویداد تولید محتوای دیجیتالسازمان مرکزی5

جدول 3- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1397

عنواناستانردیف

ویکند فین تکسمنان1

نخل و خرمابوشهر2

صنایع غذایی ، نیازها، نوآوریهمدان)نهاوند(/ ایده پارک3

(/ایده پارک 4 کسب و کار فردای من همدان)مالیر

از ایده تا استارتاپچهارمحال و بختیاری5

استارت آپ ویکند بندرعباسهرمزگان-بندر عباس6

ایده شو - محیط زیست و تاالبهرمزگان-واحد بندر خمیر7

جدول 4- استارت آپ ویکندها برگزارشده سال 1398

تاریخعنواناستانردیف

اردیبهشت ماهایده پارکهمدان - تویسرکان1

خراسان جنوبی2
حوزه فناوری اطالعات با محورهای ژئوتوریسم، صنایع دستی و

محصوالت استراتژیک کشاورزی
اردیبهشت ماه

خرداد ماهمراقبت و سالمندیسازمان مرکزی3

تیر ماهکدنویسی و استعدادیابیاستان تهران4

شهریور و مهر ماهجشنواره ایتاپ با مدیریت شهریخوزستان-اهواز5

مرداد ماهاستارتاپ ایده آموزچهارمحال و بختیاری6

آبان ماهآسیب های اجتماعیساری - مازندران7

-مازندران8 آذر ماهگردشگریرامسر

آذر ماهایده پارک-باران ایده ،کسب و کار فردای منهمدان-کبودر آهنگ9

آذر ماهایده پارک-نوآوری کسب و کارهمدان-رزن10

آبان ماهایده پارکهمدان- بهار11

آذر ماهایده شو - از ایده تا استارت آپکرمانشاه-کنگاور12

آذر ماهایده پردازی آرتکتهران - قرچک ورامین13

آذر ماهاستارت آپ راه بندازخراسان رضوی -سرخس14

آذر ماهاستارت آپ تولید محتوای الکترونیکی ورزشیگیالن15
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جدول 3- استارت آپ ویکندهای برگزارشده در سال 1397

عنواناستانردیف

ویکند فین تکسمنان1

نخل و خرمابوشهر2

صنایع غذایی ، نیازها، نوآوریهمدان)نهاوند(/ ایده پارک3

(/ایده پارک 4 کسب و کار فردای من همدان)مالیر

از ایده تا استارتاپچهارمحال و بختیاری5

استارت آپ ویکند بندرعباسهرمزگان-بندر عباس6

ایده شو - محیط زیست و تاالبهرمزگان-واحد بندر خمیر7

30

15

20

15

10

5

0
1396 1397 1398 1399 کل

5
7

15

3

30

نمودار 2- استارت آپ های برگزارشده طی 4 سال اخیر

 برگزاری 65 کارگاه آموزشی و ترویج کارآفرینی و مسائل مرتبط با آن

کنون  برگزاری بیش از 1۰۰۰ دوره مهارت افزایی به منظور ساماندهی، ارتقا و افزایش مهارت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با همکاری استان ها تا

جدول 5- کارگاه های برگزارشده در حوزه کارآفرینی
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نمودار 3- کارگاه های برگزارشده طی 4 سال اخیر
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24
 رتبه 24 در شاخص

ع جنسیتی تنو

27
 رتبه 27 در شاخص

مرجعیت علمی

22
 رتبه 22 در شاخص

دسترسی آزاد به اطالعات

22
 رتبه 22 در شاخص
دیپلماسی علمی

بر اساس آخرین رتبه بندی الیدن 2021:

دانشگاه پیام نور در  بین  951 دانشگاه موثر دنیا و 26 دانشگاه برتر ایران
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2-1-4- انعقاد  تفاهم نامه های زیرساختی در حوزه کارآفرینی دانش بنیان

 انعقاد تفاهم نامه »همکاری در توسعه زیرساخت های کارآفرینی و نوآوری« با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398
 انعقاد تفاهم نامه های مختلف در زمینه فرصت مطالعاتی، مهارت افزایی، کارآموزی 

 انعقاد  تفاهم نامه همکاری متقابل در راستای تعیین محل کارآموزی دانشجویان دانشگاه در صنایع، از طریق سامانه ملی کارآموزی فی ماِبین دانشگاه با سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 موافقت نامه و تفاهم نامه حمایتی برای »راه اندازی مرکز ملی نوآوری صنایع خالق« فی ماِبین دانشگاه پیام نور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ح ملی اســتعدادیابی، اســتعدادپروری، آموزش و توانمندســازی کدنویســی« )فی ماِبین دانشــگاه با شــرکت شــتابدهنده ابر زندگی، ستاد   تفاهم نامه »طر
توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور، سازمان فناوری 

اطالعات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز ملی فضای مجازی
 عقد تفاهم نامه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و  قرارداد و شیوه نامه اجرایی با معاون سرمایه گذاری معاونت مربوطه 

در راستای تسهیل کسب مهارت و توان افزایی و ایجاد اشتغال پایدار در هفت استان هدف در سطح کشور در سال 1397
ح حمایت، توانمندســازی و تســهیل گری کســب و کارهای روســتایی و مناطق محروم« در ســایر اســتان ها در   پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم نامه »طر

سال های 1398 و 1399
 انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه با معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم نامه » همکاری آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی میان دانشگاه پیام نور و معاونت تعاون، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی«
 پیگیری روند اجرایی همکاری دانشگاه پیام نور استان البرز با وزارت تعاون

 همکاری با وزارت تعاون، هماهنگی جهت برگزاری دوره های مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه پیام نور در وزارت تعاون.
 پیگیری با وزارت کار استان تهران جهت ایجاد مدرسه تعاون در پیام نور مرکز تهران غرب

 پیگیری همکاری با معاونت پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حمایت از حوزه کارآفرینی به ویژه کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان
کز جوار   پیگیری و اجرای تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای به ویژه  تأسیس مرا

 پیگیری ایجاد بستر مناسب همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص حوزه های مختلف
ح حمایت، توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای روستایی و مناطق محروم« در 7 استان.  اجرای تفاهم نامه »طر

 تدوین دستورالعمل و شیوه نامه دوره فرصت مطالعاتی در صنعت  
 انعقاد قرارداد سامانه پیام من اولین شبکه اطالع رسانی هوشمند پیام نور در سراسر کشور

 تدوین و تصویب آیین نامه مالکیت فکری دانشــگاه براســاس آیین نامه ســایر دانشــگاه ها و مطابق با فرمت ارائه شــده وزارت علوم در راســتای ورود به 
مرحله تجاری سازی فناوری ها و تشکیل کمیته مالکیت فکری. 

 تشکیل اولین جلسه کمیته مالکیت فکری دانشگاه
 تدوین آیین نامه صنایع خالق و تصویب آن در شورای دانشگاه در سال 1398- 1399  

 تدوین و تصویب شیوه نامه انتخاب فناوران برتر و تصویب شورای دانشگاه 
کز ملی نوآوری صنایع خالق 1399  اجرای فرآیند راه اندازی مرا

 انعقاد تفاهم نامه با شرکت عمران پرند جهت ایجاد شهرک فناوری های هوشمند

اوری �ن ا�ت و �ن ݬݬݔٯݦݦݩݩت ى
ح�ت ار�ت علوم ٮݩݩݩݩݩݩت ورن

عاون ار�ت �ت عاون، ورن ار�ت �ت  ورن
�تماعی اه ا�ج  کار و ر�ن

ور
رسی کل ک�ش مان �جارن سارن

ی ارن ای م�ج �ن م�ک�ن ملی  �ن

ی ارن ای م�ج �ن م�ک�ن ملی  �ن

اوری اطالعا�ت �ن اطا�ت و �ن �ج
ار�ت ار�ت ورن اد اسالمی گ و ارسش �ن ��ه

ن
ار�ت � اط�ت  ورن ی و م�ن ا�ݔ وسعه روس�ت

�ت �ت معاو�ن

ور
ال و مح�وم ک�ش �ت �ݔ �ج �اد دٮݔ �ت ه ا�ت اوری اهی حورن �ن وسعه �ن

اد �ت س�ت
اوری �ن �ت علمی و �ن ی معاو�ن دسارن م�ن و�ش �ه
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ح های  فناورانه 2-1-5-حمایت از تولیدات و طر
ح های برگزیده صنعتی در هفته پژوهش دانشگاه ح های برتر استان ها و انتخاب و تقدیر از طر  شناسایی و تشویق طر

 بررسی اولویت  ها و چالش های بخش کشاورزی در حوزه تعاون در 2 بخش پژوهشی) پایان نامه  و رساله( و کسب و کار ) شرکتها و تعاونی ها(
کز نوآوری، مالکیت فکری و… ح های استانی و بهبود رونق تولید، اشتغال زایی، ایجاد مرا  رفع مشکالت طر

کید بر کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی  هدایت و ساماندهی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه با تأ
کنون( ح برگزیده تا ح برگزیده  ساالنه در هفته پژوهش و فناوری و معرفی به وزارت عتف )8 طر  انتخاب و تقدیر 2 طر

 معرفی دانشمندان برتر در هفته پژوهش و فناوری به وزارت عتف )معرفی3 نفر از دانشمندان برتر دانشگاه طی سال 1399  برای اولین بار در 
رشته های فنی مهندسی، کشاورزی و شیمی(

ح هــای برگزیــده 4 همــکار علمــی و اداری دانشــگاه و چــاپ در کتــاب »نخســتین رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری   انتخــاب طر
دانشگاه ها با جامعه و صنعت« توسط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت عتف

 شــرکت در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار در هفته پژوهش به منظور برقراری ارتباط فناوران دانشــگاه با سرمایه گذاران و 
کنون 3 مورد  عقد قرارداد و  معرفی اعضای هیئت علمی فناور حائز شرایط برای استفاده از یارانه تجاری سازی وزارت متبوع- تا

 انتخاب فناوران برتر دانشگاه به صورت ساالنه و تشویق آنان در هفته پژوهش )9 نفر طی سال های 1397، 1398 و 1399( 

2-1-6- اختراعات ثبت شده
 از عوامــل مهــم که بر توانایی تأمین مالی و جذب ســرمایه گذاری های مخاطره پذیر برای شــرکت های فناور تأثیــر می گذارد، میزان فعالیت های ثبت و 

انتشار پتنت مبتنی بر فناوری های پیشرفته است. فناوران  دانشگاه پیام نور در طی سال های 1399-1397 توانسته اند 9 اختراع به ثبت برسانند.

ح های پژوهشی 2-1-7-طر
موفقیــت و توســعه هــر جامعه ای، نیازمند گســترش بینش پژوهش مــدار دارد. در این نوع نگاه پیش از هر تصمیم مهمــی به یافته های پژوهش های 

قبلی موضوع، توجه می شود. در واقع در این رویکرد با مطالعه وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل مشاهدات، بهترین راهکار ها به دست می آید.

ح های خاتمه یافته در قالب پژوهانه   جدول 6- تعداد طر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

1331206732علوم پایه

25020612148علوم انسانی

5031205فنی مهندسی 

5047279کشاورزی

3542هنر و معماری

----121سایر موارد

48741124096جمع

ح های پسا دکترا جدول 7- تعداد طر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

---321علوم پایه 

2218علوم انسانی

5428جمع
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جدول 8- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

145,384,755135,735,87959,973,93149,362,676جمع کل گرنت )هزارریال(

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
1396 1397 1398 1399

145,384,755
135,735,879

59,973,931
49,362,676

نمودار 4- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

��� ��م ���� ������ن از ���� ��ا��� �� دا����ه 
 ��  ����  �� ار���ط  و  ��رآ�����  د���  ا���ن،  ���م ��ر 

����ن �� و ا���� ��ی ��رآ����� دا������

����� اول

��را��ن دوره ��ی ���ب و د����� ��ا������ ����� 
از دا����ه ���م ��ر

����� دوم

��ر�� ��ح ��ی ������دی در ��ر��وه ا����� ����� از 
ر��� ا���ن، ������ �و����� و ��را��ی ا�����ا�ی و 
���� ��رآ����� ا���ن و ��� �� ��ورت و ����� ��ر��وه  

������ه ��ز��ن �� ار��ن ����� �� ��ح

����� ��م

����� ��د �� ا��اد �� ��رت ��دی �� ��و�� �� در د�� 
دا��� ��ا������  �� ���اه ارا�� ��ح ���ب �� ا�����ا�ی 

ا���ن (������ ا��ر �و����� و ��را��ی ا�����ا�ی)

����� ���رم ��ا��  ������: دا��� ����� و ��ا�� و ارا�� ��ح ��ق و ��آورا�� ( ����ه در 
��ا�� ٥ ��� و ���ان �� ���ی)

ا��ادی �� ���� ��ح، ا��ه �� ����� ای در ���ص ��ح ��ف ����� �����، در 
دوره  ��در   �� از   �� و  ���ده   ����  ����� و   ����� آ��ز��  دوره ��ی 
��رت ���� ���ی ���� �� ارا�� ��ح ا��ام �� ������ و �� از ����� ��ح ��ای 

ارا�� �����ت ����� �� ����.

��
���ݑ ����� ��ݒ � � ��ݐ ��ݔ

���� ����ݑ
�ݑ �ݑ �����ݐ

���اه �� ارا�� �����ت ا����ل زا��

دوره ��ی آ��ز�� و ���ر�� 
دا�ـ�ـ�ــ�ه ��ــ�م �ـــ�ر 

�����ن و 
�������ن

����ن
��رس

��ا��ن
ی  ر���

����ی

���ان

�����ن

����

��م ��دی

��ش و ���� و ��� ����

��� ��ی �����

�����ن دا�و��

����� د��� و ���ل

�����
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جدول 9- پایگاه های اطالعاتی، تأسیس پژوهشکده، فرصت مطالعاتی، همایش ها

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396موضوع

2481615همایش های ملی

-873فرصت مطالعاتی

37--تأسیس پژوهشکده ها

ایجاد دسترسی به پایگاه مقاالت 
انگلیسی گیگالیب

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

دسترسی به بیش 
از 200 پایگاه مقاالت 

علمی معتبر دنیا

-ایجاد دسترسی به پایگاه سیویلیکا

---ایجاد دسترسی به پایگاه نورمگز

جدول 8- مبلغ گرنت اعضای هیئت علمی از سال 1396 لغایت 1399

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396رشته

145,384,755135,735,87959,973,93149,362,676جمع کل گرنت )هزارریال(

نگاهی بر حرکت شتابان دانشگاه پیام نور در مسیر توسعه )1396 تا 1400(
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2-2-1- توسعه و ارتقا پژوهشکده های دانشگاه

چشم اندازمحل استقرارحوزه فعالیتعنوان پژوهشکدهردیف

1
پژوهشکده باز و از 

راه دور  

آموزش و نوآوری، مطالعات 
اجتماعی و روان شناختی، آموزش 

الکترونیکی، اقتصاد و مدیریت
استان تهران

فعالیت به عنوان مرکز تحقیقات ملی آموزش باز و از راه  
دور در زمینه های یادگیری ترکیبی ) الکترونیکی-حضوری(، 
نوآوری های پداگوژیکی و فناوری آموزش، مبتنی بر فلسفه 

آموزش باز و یادگیرنده محور جهت فراهم آوردن بستر 
مطلوب برای توسعه کیفی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی

2
 پژوهشکده 

پوشش های نانو 
ساختار

علوم و فناوری های نانو 
پوشش های نانو ساختار در مواد 

و بیولوژی و زیست
استان یزد

رفع نیازهای علمی پژوهشی و آموزشی و فناورانه در حوزه 
نانو فناوری و مواد پیشرفته 

3
مرکز پژوهشی شیمی 

محیط زیست
محیط زیست، شیمی سبز و 

شیمی محیط زیست
استان یزد/ 

اردکان

اجــرای پروژه هــای مربــوط بــه شناســایی کیفــی و کمــی 
آالینده هــای شــیمیایی و صنعتــی و حمایــت از تحقیقات 

علمی زیست محیطی مربوط به آالینده ها

4
پژوهشکده محیط 

زیست و توسعه پایدار
استان تهرانمحیط زیست و توسعه پایدار

ارتقــاء فرهنــگ زیســت محیطی در کشــور در  توســعه و 
راستای اهداف توسعه پایدار

5
پژوهشکده شیمی 

طبیعت

شیمی و علوم مرتبط نظیر نانو 
شیمی ، بیوشیمی، ژئوشیمی و 

علوم کشاورزی و زیستی
استان تهران

تقویت و توســعه همکاری های علمی و پژوهشی بنیادی 
و  فرارشــته ای  و  بین رشــته ای  توســعه ای  و  کاربــردی  و 

گسترش مرزهای دانش شیمی و علوم مرتبط 

6
پژوهشکده 

زیست فناوری  و 
بوم شناسی خلیج فارس

زیست فناوری
استان 

بندر عباس/ 
هرمزگان

زیســت فنــاوری در زمینــه آبزیــان خلیــج فــارس و برطــرف 
کــردن موانــع زیســت محیطــی بر پایــه زیســت فنــاوری در 

اکوسیستم خلیج فارس

پژوهشکده7
گوهر شناسی

آموزش طراحی و ساخت
طال و جواهرات

استان تهراناکتشاف معادن گوهرسنگ

 ترســیم راه آمــوزش و آموزش نیروهای جــوان جهت ورود 
به بازار جواهرات و گسترش همکاری های بین المللی

 همسطح ســازی ســطح دانــش گوهر شناســی و طراحــی و 
ساخت

یرساخت های پژوهشی 2-2-  توسعه ز
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8
پژوهشکده فناوری 

بذر و نهال
استان البرزکشاورزی

 انجــام آزمایش هــای کامــل با هــدف تهیــه پروتکل های 
آزمون های آزمایشگاهی بین المللی و ملی

 همکاری علمی و پژوهشــی با تولیدکننــدگان بذر ومواد 
تکثیری

 کمک به تأسیس شرکت های دانش بنیان
 انجام مطالعات برای شناخت موانع تولید بذر

9
پژوهشکده  فناوری 

اطالعات و
هوشمند سازی

فناوری اطالعات شامل: اینترنت 
 ، اشیاء، امنیت و نرم افزار

تجاری سازی فناوری اطالعات

 اســتفاده از فرصت هــای فنــاوری اطالعــات در راســتای 
درآمدزایی برای دانشگاه

10
پژوهشکده بازیافت 

پسماند

بازیافت پسماند غذایی و 
بهداشتی، بازیافت پسماند 
صنعتی و معدنی، بازیافت 

پسماند آب و کشاورزی

استان 
قزوین

مــواد  بــه  بهداشــتی  و  غذایــی  پســماندهای  تبدیــل   
قابل مصرف و کاهش حجم آن ها

مــواد  بــه  معدنــی  و  صنعتــی  پســماندهای  تبدیــل   
قابل مصــرف و فرآهــم آوردن امــکان اســتفاده حداکثــری 

آنان در تولیدات صنعتی و معدنی
خــاک  و  آب  منابــع  آلودگی هــای  و  ضایعــات  کاهــش   

کشاورزی و استفاده بهینه از این منابع خدادادی

11
پژوهشکده علوم 

و فناوری های نوین 
ژئوشیمی

صنایع معدنی شیمیایی
و بیوژئوشیمی

استان 
کرمان

 بررســی و تحلیــل اثــرات متقابــل فرایندهــای شــیمیایی و 
ــتی ــت های زیس اکوسیس

اجــرای پژوهش هــای نویــن در حــوزه اســتفاده از گیاهــان 
دارویــی و کاربردهــای گســترده آن هــا در پزشــکی و ســایر 
شــاخه های علمــی انجــام مطالعــات در حــوزه کشــاورزی 

ارگانیــک گازهــای گلخانــه ای و تغییــر اقلیــم
 برقــراری ارتبــاط علمــی و تحقیقاتــی بیــن بهره بــرداران و 

پژوهشــگران 

12
پژوهشکده علوم 

کاربردی و تندرستی در 
ورزش

فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی

آسیب شناسی و حرکات
اصالحی و رفتار حرکتی

استان البرز
ح های مشــترک پژوهشــی ملــی و بین المللی و   اجرای طر
کمک بــه رفع نیازهــای آموزشــی و پژوهشــی در حوزه های 

مرتبط با ورزش و علوم مرتبط

13

مرکز مطالعات 
بین المللی توسعه 

مدیریت منطقه آزاد 
اروند

موضوعات مربوط به 
مدیریت و بهره وری

استان 
خوزستان 

 ارتقــاء بهــره وری شناســایی تنگاهــای مدیریتــی و اراپــه 
راه حل هــای بهینه و اجرایی در ســازمان منطقــه آزاد اروند 
دســتگاه های اجرایــی نهادهــا ســازمان ها شــرکت های 
دولتی و غیردولتی و صنایع مســتقر در منطقه آزاد اروند با 
پشتوانه علمی تحقیقاتی و برنامه ریزی صحیح و مناسب 

اجرایی و عملیاتی

مرکز مطالعات حقوق14
حوزه حقوق و رفع نیازهای
آموزشی و پژوهشی حقوق

درآمدزایی برای دانشگاه از طریق کارهای حقوقیاستان تهران

رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه مدیریتاستان تهرانمدیریتمرکز مطالعات مدیریت15

2-2-2- رشد فعالیت و  آزمایشگاه های پیام نور
فعالیت های مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی، یک روند مستمر بوده و کلیه اقدامات صورت  گرفته به صورت فرایند یکپارچه در طول 4 سال انجام شده است.

 تهیه دستورالعمل چگونگی استفاده از خدمات آزمایشگاه و کارگاهی دانشگاه برای متقاضیان استفاده از خدمات مصوب هیئت امنای دانشگاه
 تهیه شرح وظایف برای سطوح مختلف شاغل در ساختار آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه 
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 تهیــه منابع آموزشــی مورد نیاز در خصوص ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیست )HSE( برای پرسنل شاغل و دانشجویان

 تشکیل کمیته های فنی در استان ها با اهداف تعیین شده در آیین نامه 
مرتبــط )31 کمیته فنی با حــدود  2۰۰ عضو حقیقی هیئت عملی مرتبط 
با دروس آزمایشگاهی و کارگاهی( به عنوان اولین حلقه سیاست گذاری 
آزمایشــگاه ها و کارگاه هــا در اســتان و شــبکه آزمایشــگاه های دانشــگاه 

پیام نور )شاپنا(
 تشکیل شبکه آزمایشگاه های پیام نور ایران )شاپنا( و راه اندازی سامانه 
آن )Shapna.pnu.ac.ir( بــا هــدف شناســایی و ســاماندهی تجهیــزات 
آزمایشــگاهی موجود، اطالع از وضعیــت کمی و کیفی تجهیزات موجود، 
مدیریت گردش اطالعات در آزمایشگاه ها و تأمین نیازهای آزمایشگاهی 
مراکز/واحدها، صرفه جویی در وقت، هزینه ها و استفاده بهتر و بیشتر از 

سرمایه های موجود و….  
 تأمیــن منابــع مالی و اقدامــات الزم برای خرید تجهیزات آزمایشــگاهی 
آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز )متمرکز و غیر متمرکز(، تعمیر و خرید مواد 

مصرفی در راستای اهداف کالن دانشگاه به شرح زیر:
کز   تأمین بودجه اختصاصی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مرا
و واحدها  در ســال 97-1396 برای اســتان ها )حدود 7۰ قلم تجهیزات 

تحقیقاتی و آموزشی(
 تأمین بودجه اختصاص خرید مواد شــیمیایی، لوازم مصرفی و شیشــه 

کز و واحدها  در سال 98-1397 برای استان ها  آالت آزمایشگاهی مرا
 تأمین بودجه اختصاصی برای تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 

کز و واحد ها در سال 98-1397 برای استان ها مرا
 تأمین بودجه اختصاصی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 
کــز و واحدها )671 قلم تجهیزات آموزشــی و تحقیقاتی( از ششــمین  مرا
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت ایران معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری 
 تأمین 3۰۰،۰۰۰ یورو ارز از اعتبار بند ه تبصره 4 بودجه ســال 1398 کل 

کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی 

 عقد تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد ایران

 بررسی و انجام اقدامات الزم برای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای 
برای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی 

 همکاری با ســامانه شبکه آزمایشــگاه های راهبردی ریاست جمهوری 
کز دانشــگاه پیام نور عضو این  کــه در ایــن مدت حدود 1۰ آزمایشــگاه مرا

شبکه شده اند. 
 همکاری با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا(

برنامه های در دست اجرا:
 اقدامات الزم )سیاست گذاری و اجرایی( برای مهیا نمودن شرایط الزم 

برای شروع فعالیت آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور 
 بررســی و تأمیــن منابــع مالــی بــرای شناســایی و انجــام اقدامــات الزم 
به منظــور تعمیر تجهیزات آزمایشــگاهی و کارگاهی در سراســر کشــور که 

به دلیل نیاز به تعمیرات در حال حاضر غیر فعال می باشند
 برنامه ریــزی و انجــام اقدامــات الزم به منظور آمایش نیروی انســانی و 
تأمین پرســنل متخصص مورد نیاز آزمایشــگاه ها از میان کارکنان شاغل 

در دانشگاه 
 بررسی و انجام اقدامات الزم برابر مقررات و اسناد باال دستی برای ارتقاء 
آزمایشگاه های نسل اول )آزمایشگاه های بودجه پذیر( به آزمایشگاه های 

نسل سوم )آزمایشگاه های درآمدزا(
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نمودار 5- نمودار نسبت تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور بر حسب بخش علمی

5% علوم اجتماعی43% علوم پایه

2% ادبیات و علوم انسانی

5% هنر و معماری

27% فنی و مهندسی

4% علوم تربیتی و روانشناسی

14% علوم کشاورزی



نمودار 6- نمودار نسبت مساحت آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور بر حسب بخش علمی

48% علوم پایه

3% علوم اجتماعی

2% ادبیات و علوم انسانی

5% هنر و معماری

19% فنی و مهندسی

14% علوم تربیتی و روانشناسی

9% علوم کشاورزی

یزد
همدان

هرمزگان
مرکزی

مازندران
لرستان

گیالن
گلستان

کهگیلویه و بویراحمد
کرمانشاه

کرمان
کردستان

قم
قزوین
فارس

سیستان و بلوچستان
سمنان

زنجان
خوزستان

خراسان شمالی
خراسان رضوی

خراسان جنوبی
چهارمحال بختیاری

تهران
بوشهر

ایالم
البرز

اصفهان
اردبیل

آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

5 15 25 35 45 500 10 20 30 40

نمودار 7- تعداد آزمایشگاه ها دانشگاه پیام نور در سطح کشور

تعداد مراکز واحد

تعداد مراکز دارای آزمایشگاه
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کز دانشگاه پیام نور برخی از تجهیزات پیشرفته و تحقیقاتی مرا

XRD :نام دستگاه
مرکز دانشگاهی:

دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
نام ازمایشگاه: زمین شناسی

وضعیت: فعال
Shimadzu :کارخانه سازنده

XRD- 6000 :مدل
کاربرد: اندازه گیری کیفی عناصر

XRF :نام دستگاه
مرکز دانشگاهی:

دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
نام ازمایشگاه: زمین شناسی

وضعیت: فعال
Shimadzu :کارخانه سازنده

XRF- 1800 :مدل
کاربرد: اندازه گیری کمی عناصر

نام دستگاه: قاب بارگذاری و
اتاقک محیطی و فک مخصوص آسفالت

مرکز دانشگاهی:
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال

نام ازمایشگاه: آزمایشگاه روسازی

وضعیت: سالم
شرکت سازنده: شرکت بقایی

سنگسری و برادران
کاربــرد: بــرای کلیــه پایان نامه ها و رســاله 
دکترا در رشته سازه راه و ترابری و حمل و نقل

نام دستگاه: میکروسکوپ
Nanosaurf- AFM :مدل

استان: کرمان
مرکز / واحد: مرکز سیرجان

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی
تجزیه دستگاهی )تحقیقاتی(
کارخانه سازنده: سوئیس

نام دستگاه: میکروسکوپ
Nanosaurf- STM :مدل

استان: کرمان
مرکز / واحد: مرکز سیرجان

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی
تجزیه دستگاهی )تحقیقاتی(
کارخانه سازنده: سوئیس

نام دستگاه: تونل باد
مرکز / واحد: پیام نور شیراز

نام ازمایشگاه: آز آئرودینامیک

وضعیت: سالم
Reasim :کارخانه سازنده
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2-2-3- راه اندازی شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور ایران )شاپنا(
 بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری راهبردی

 تسهیل در دسترسی اعضای هیئت علمی به خدمات آزمایشگاهی
کندگی آن در سطح کشور  جمع آوری اطالعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پرا

)با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور(؛
ک گذاری تجارب  ارتقای دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه ها از طریق آموزش و به اشترا

 استانداردسازی فعالیت های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد به متقاضیان درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 کمک به تکمیل توانمندی های آزمایشگاه های مرجع در راستای نیازهای دانشگاه و کشور.

 ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان درون استانی و بین استانی
ج از دانشگاه و ایجاد درآمد کز/واحدهای دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات و متقاضیان خار  ارائه خدمات تحقیقاتی به مرا

2-2-4 راه اندازی سامانه ثبت اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 
اهداف:

 اطالع از وضعیت کمی و کیفی تجهیزات موجود.
 شناسایی فضاهای آزمایشگاهی.

 فرایندهای پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات
 مدیریت اطالعات پایه آزمایشگاه ها )تجهیزات، تقاضاها، فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی استانداردها و پارامترها، ...(

کز / واحدها  شناسایی تجهیزات پیشرفته و گران قیمت در مرا
 ایجاد شرایط الزم برای دستیابی به شبکه آزمایشگاه های کشوری دانشگاه پیام نور و اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 مدیریت سازمان و پرسنل )ایجاد ساختار سازمانی به صورت گرافیکی، تعریف نقش های فرایندی پرسنل و سطوح دسترسی و…(
 مدیریت تضمین کیفیت 

 مدیریت نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون برنامه ریزی سیستمی نگهداری، تعمیرات و کالیبراسیون به همراه ثبت کامل مستندات
 مدیریت انبار )، قطعات دستگاهی، مواد مصرفی، مدیریت سفارش و خرید اقالم و…(؛

 مدیریــت ارتبــاط بــا اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و پرســنل آزمایشــگاه ها  )صفحــه اختصاصــی آزمایشــگاه در بســتر اینترنــت، معرفــی 
توانمندی های آزمایشگاه ها و خدمات آن ها، امکان ثبت درخواست اینترنتی، پیامکی و پیگیری درخواست ها از سوی متقاضیان، نظرسنجی و….

 تولید محتوا برای دروس عملی با توجه به نیازهای جدید دانشگاه 
کز مختلف دانشگاه پیام نور وجود  کنون در سایر دانشگاه ها و مرا با توجه به سرفصل دروس عملی و با توجه به دستور کار آزمایشگاه هایی که هم ا
کز/واحدها، اســتانداردهای هر درس عملی مشــخص شــود. پس از تهیه  کثر آزمایشــگاه های مرا دارد و همچنین با توجه به تجهیزات موجود در ا

استانداردها و سرفصل هر آزمایشگاه تولید محتوا می تواند به روشهای مختلف زیر صورت گیرد:
 فیلم برداری از انجام یک آزمایش کامل به همراه نتایج آن 

 تدوین دستور کار آزمایشگاه 
 تهیه نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی با قابلیت ورود داده و دریافت نتایج خروجی

 برگزاری آزمون متمرکز تستی همانند آزمون های دروس نظری و یکسان سازی سنجش دروس آزمایشگاهی، از محتوای ارائه شده می تواند راهگشا باشد.
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2-3-1 - رشد کیفی و کمی مقاالت
به دلیل اینکه آثار سال های 1399 و 14۰۰ هنوز به صورت کامل در سامانه گلستان ثبت نشده است، این آمار قطعا افزایش خواهند یافت.

جدول 10- مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر به تفکیک رشته

سال 1396

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

10 335 414 706 576 علوم پایه

103 1164 1238 122 45 علوم انسانی

13 74 68 88 70 فنی مهندسی

9 150 165 68 44 علوم کشاورزی

1 2 4 1 - هنر و معماری

136 1725 1909 985 735 جمع کل

سال 1397

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

15 347 437 733 615 علوم پایه

121 1241 1308 101 39 علوم انسانی

7 71 84 62 54 فنی مهندسی

7 169 184 79 62 علوم کشاورزی

1 5 6 - - هنر و معماری

151 1833 2019 975 770 جمع کل
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جدول 10- مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر به تفکیک رشته

سال 1396

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

10 335 414 706 576 علوم پایه

103 1164 1238 122 45 علوم انسانی

13 74 68 88 70 فنی مهندسی

9 150 165 68 44 علوم کشاورزی

1 2 4 1 - هنر و معماری

136 1725 1909 985 735 جمع کل

سال 1398

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

14 277 365 587 485 علوم پایه

111 1099 1210 105 34 علوم انسانی

12 58 65 63 50 فنی مهندسی

8 181 196 56 47 علوم کشاورزی

- 6 6 2 1 هنر و معماری

145 1621 1842 813 617 جمع کل

سال 1399

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

10 237 350 535 449 علوم پایه

68 916 972 72 24 علوم انسانی

10 46 59 57 45 فنی مهندسی

6 140 150 59 46 علوم کشاورزی

- 7 8 - - هنر و معماری

94 1346 1539 723 564 جمع کل

تا پایان خردادماه 1400

علمی-ترویجی علمی-پژوهشی ISC Scopus ISI رشته

- 49 61 134 116 علوم پایه

12 127 138 17 5 علوم انسانی

3 12 18 23 19 فنی مهندسی

2 25 27 18 14 علوم کشاورزی

- 2 2 - - هنر و معماری

17 215 246 192 154 جمع کل

ج از پایگاه Web of Science از سال 1396 لغایت 1399 مقاالت پراستناد مستخر

سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396

611114
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 ISI  نمودار 8- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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 ISC نمودار 10- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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 Scopus  نمودار 9- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه
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نمودار 11- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه علمی-پژوهشی
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نمودار 12- مقاالت چاپ شده در مجالت با نمایه علمی-ترویجی
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جدول 11- تعداد کدهای اخالق صادرشده

پایان خرداد ماه  1400سال 1399سال 1398سال 1397موضوع

10716717862صدور کد اخالق

جدول 12- فعالیت های پژوهشی

فعالیت هاسال

1396

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه
 اخذ تأیید عنوان 9 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 3 درجۀ A، 9 درجۀ B و 4 درجۀ C از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 Scopus, Cope, Doaj, ISC, Iran Journal, Magiran, SID, Civilica, Noormags, آغاز نمایه سازی 14 نشریه در پایگاه های بین المللی نظیر 
Econlit, CAS, Google Scholar, Ebsco, Google Index, WorldCat, Global Impact Factor,  و انجمن مدیریت

 ثبت حقوقی نشریات دانشگاه در سامانه جامع رسانه های کشور )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

1397

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه )عالوه بر 4 نشریه سال قبل(
 اخذ تأیید عنوان 4 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عالوه بر 9 نشریه سال قبل(

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اقدام برای اخذ کد شناسگر بین المللی مقاالت )DOI( برای نشریات دانشگاه

 نمایه سازی 19 نشریه در پایگاه های بین المللی
Web of Science نمایه سازی یک نشریه در پایگاه بین المللی 

)ISC( نمایه سازی 23 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 اخذ مجوز 40 عنوان نشریه از طریق سامانه جامع رسانه های کشور

1398

 انتشار چاپی و الکترونیکی 48 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 2 درجۀ الف، 15 درجۀ ب و 4 درجۀ ج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 ارتقای ضریب تأثیر برای 12 نشریه فارسی زبان و 3 نشریه انگلیسی زبان )عالوه بر 8 نشریه سال قبل(
 نمایه سازی 23 نشریه در پایگاه های بین المللی

)ISC( نمایه سازی 24 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)RICEST( نمایه سازی 19 نشریه علمیـ  تخصصی در پایگاه منطقه ای جهان اسالم 

 دریافت درخواست راه اندازی 4 نشریه جدید1399

2-3-2 -رشد نشریات تخصصی
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جدول 11- تعداد کدهای اخالق صادرشده

پایان خرداد ماه  1400سال 1399سال 1398سال 1397موضوع

10716717862صدور کد اخالق

جدول 12- فعالیت های پژوهشی

فعالیت هاسال

1396

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه
 اخذ تأیید عنوان 9 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 3 درجۀ A، 9 درجۀ B و 4 درجۀ C از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 Scopus, Cope, Doaj, ISC, Iran Journal, Magiran, SID, Civilica, Noormags, آغاز نمایه سازی 14 نشریه در پایگاه های بین المللی نظیر 
Econlit, CAS, Google Scholar, Ebsco, Google Index, WorldCat, Global Impact Factor,  و انجمن مدیریت

 ثبت حقوقی نشریات دانشگاه در سامانه جامع رسانه های کشور )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

1397

 اخذ درجه علمیـ  پژوهشی برای 4 نشریه )عالوه بر 4 نشریه سال قبل(
 اخذ تأیید عنوان 4 نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عالوه بر 9 نشریه سال قبل(

 انتشار چاپی و الکترونیکی 47 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اقدام برای اخذ کد شناسگر بین المللی مقاالت )DOI( برای نشریات دانشگاه

 نمایه سازی 19 نشریه در پایگاه های بین المللی
Web of Science نمایه سازی یک نشریه در پایگاه بین المللی 

)ISC( نمایه سازی 23 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 اخذ مجوز 40 عنوان نشریه از طریق سامانه جامع رسانه های کشور

1398

 انتشار چاپی و الکترونیکی 48 عنوان نشریه علمیـ  پژوهشی و علمیـ  تخصصی
 اخذ 2 درجۀ الف، 15 درجۀ ب و 4 درجۀ ج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فرایند ارزیابی نشریات

 ارتقای ضریب تأثیر برای 12 نشریه فارسی زبان و 3 نشریه انگلیسی زبان )عالوه بر 8 نشریه سال قبل(
 نمایه سازی 23 نشریه در پایگاه های بین المللی

)ISC( نمایه سازی 24 نشریه علمیـ  پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)RICEST( نمایه سازی 19 نشریه علمیـ  تخصصی در پایگاه منطقه ای جهان اسالم 

 دریافت درخواست راه اندازی 4 نشریه جدید1399

جدول 13- تعداد نشریات علمی
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جدول15- تعداد عنوان کتاب منتشرشده

پایان خردادماه 13961397139813991400
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جدول 16- تولید کتاب های چاپ اول
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2-3-3 -افزایش تعداد کتب چاپ شده
 انتشار 28۰۰ عنوان کتاب از زمان تأسیس دانشگاه )سال 1367( تا کنون
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ج از دانشگاه جدول 17- ارائه خدمات چاپی به خار

139713981399موضوع

523173تعداد عناوین کتب چاپ شده برای سایر انتشارات

 راه انــدازی ســامانه مدیریــت نشــر کتاب هــای دانشــگاه به منظــور انجــام امــور تدویــن کتاب هــا به صــورت کامــاًل مکانیــزه و حذف کامــل کاغذ از 
فرایندهای تدوین اثر در سال 1399

 بازنگری حق الزحمه های تدوین اثر در هیئت امنای دانشگاه در سال 1398 
 اصالح فرآیندهای مالی دفتر تدوین با مساعدت و همکاری معاونت اداری، مالی و عمرانی به منظور تسریع در امور اداری مربوط در سال 1398
 ســاماندهی، مستند ســازی و بایگانی فایل های نهایی کتاب های منتشــره دانشــگاه در فضای ابری سرورهای دانشگاه جهت حفظ امنیت فایل 

کتاب ها با همکاری دفتر آمار و فناوری اطالعات در سال 1396
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نمودار 16- تولید کتاب های چاپ اول
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ج از دانشگاه جدول 17- ارائه خدمات چاپی به خار

139713981399موضوع

523173تعداد عناوین کتب چاپ شده برای سایر انتشارات

2-4-1-طراحی و استقرار شبکه یکپارچه دانشگاه
برای اولین بار شــبکه یکپارچه دانشــگاه پیام نور با وســعت کل کشــور با ظرفیت 25۰۰ مگابیت بر ثانیه طراحی و پیاده ســازی شد. در این مدل ابتدا بر 
اســاس تعداد کاربر در هر اســتان )تعداد دانشــجو، اســاتید و پرسنل( نیاز هر استان مشخص و بر اساس یک شــاخص استاندارد، استان ها به سه گروه 

تقسیم و پهنای باند مورد نیاز محاسبه شد.

جمع کاربران بدون سازمان مرکزی: 411470 

نمودار 18-  تعداد کاربران در هر استان
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بر این اساس با استاندارد سازی صورت گرفته از مجموع حدود Mbps 32۰۰ پهنای باند وقت به حدود Mbps 25۰۰ تقلیل و البته شبکه امن دانشگاه 
پیاده سازی و از صرف هزینه های اضافی در این حوزه تا حد زیادی کاسته شد. گراف پهنای باند هر استان در نمودار 2 قابل مشاهده است.
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��ا�� و راه ا��ا�ی ������ ����� ا��� ���� ����
�و����� از ��� ا����و���� ���� ا���ی ���� ����

�و����� از ������ و��������ا�� ��م ا��ا�ی
راه ا��ا�ی و ���ه ��دا�ی از آ��� و��وس ����ر�� دا����ه
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راه ا��ا�ی ������ ������ ���ی ������ آ��ز�� و ��س درس
راه ا��ا�ی ������ آ��زش ��ی آزاد

2-4 - تسهیل فرآیندهای کاری با بهره گیری از بسترهای الکترونیک



پهنای باند پیشنهادی: 2573

2-4-2 -ارتقا ظرفیت آموزش مجازی در سطح استان ها
با اقدامات صورت گرفته،  ظرفیت آموزش مجازی در سطح استان های کشور رشد چشمگیری داشته است و به  حدود 24 هزار کاربر هم زمان رسیده است. 

الزم به ذکر است، ظرفیت ایجاد شده به صورت متمرکز در مرکز فناوری اطالعات و کالس های مجازی از قبل تعریف شده، در این آمار محاسبه نشده است.
همچنین در مرکز فناوری اطالعات زیرساخت الزم برای پشتیبانی به ظرفیت حدودی 1۰ هزار کاربر هم زمان فراهم شده است.

تجهیز استان هایی که نیازمند ارتقا زیر ساخت برای سرویس دهی بهتر بودند از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است که از این میان می توان به خرید 
سرور )استان های تهران، خراسان رضوی، همدان، گلستان و…( و تأمین پهنای باند و تجهیزات از سمت مرکز فناوری اطالعات )ارسال سرور به استان های 

فارس، ایالم( اشاره کرد.
از دیگر اقدامات صورت گرفته در راســتای ارتقا ظرفیت آموزش مجازی در ســطح اســتان ها، می توان به اســتقرار تیم پشــتیبان آموزش مجازی در تمام ایام 
راه اندازی به صورت شبانه روزی )حتی در ایام تعطیالت( اشاره کرد. در نتیجه اقدامات صورت گرفته توان برگزاری کالس های مجازی )از جنبه ظرفیت کاربر 

هم زمان( رشد چشمگیری داشته است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.

نمودار 19-  تعداد برگزاری آموزش مجازی در هر استان

نمودار 20-  ظرفیت تعداد کاربر هم زمان در آموزش مجازی
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2-4-3-رونمایی از سامانه ویدئوکنفرانس نرم افزاری
راه اندازی سامانه ویدئوکنفرانس نرم افزاری دانشگاه پیام نور با قابلیت اتصال تعداد کاربر باال و قابلیت اتصال به سیستم ویدئو کنفرانس سخت افزاری 
دانشــگاه از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تســهیل در برقــراری ارتباطات بــه صورتی الکترونیکــی بوده اســت. در این مدل بــرای اولین بار 
برگزاری جلسه به صورت هم زمان سخت افزاری )32 نقطه( و نرم افزاری )بالغ بر 8۰۰ نقطه( و همینطور پخش زنده اینترنتی بدون محدودیت تعداد 

بازدیدکننده در دانشگاه پیام نور انجام شد.

2-4-4-راه اندازی و بهره برداری از آنتی ویروس یکپارچه دانشگاه
مطابق اســناد باال دســتی، آنتی ویروس دانشــگاه با ظرفیت 25  هزار نســخه برای ســال 97 تا 99 و 18 هزار نســخه برای 2 ســال 99 تا 14۰1 به صورت 
متمرکز برای کل کشــور تأمین شــده اســت. در حال حاضر آنتی ویروس دانشــگاه به صورت متمرکز به صورت یک ســرور مرکزی، هر اســتان یک ســرور 
کز بزرگ هر کدام یک ســرور به صورت سلســله مراتبی با هم در ارتباط هســتند. این امر باعث ایجاد صرفه جویی حدود 1۰ میلیارد ریالی در  اســتانی و مرا

دو سال اول قرارداد )سال های 97 و 98( و همچنین صرفه جویی 6 میلیارد ریالی در سال 1399 شده است. 

)Student.pnu.ac.ir( 2-4-5- راه اندازی ایمیل دانشجویی
راه اندازی ایمیل ســرور با امکانات فنی به روز شــده برای اســتفاده دانشــجویان تحصیالت تکمیلی از اقدامات دیگری اســت که در 

سال 97 برای اولین بار انجام شده است.

)Shapna.pnu.ac.ir( )2-4-6- راه اندازی شبکه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور ایران )شاپنا
با هدف بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری راهبردی همچنین تسهیل در 
دسترسی اعضای هیئت علمی به خدمات آزمایشگاهی و نیز جمع آوری اطالعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی 
کندگی آن در سطح کشور)با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور(سامانه شاپنا راه اندازی و رونمایی  و پرا

شد.
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2-4-7- سایر اقدامات صورت گرفته
 تغییر بستر سالن شورای ریاست از حالت آنالوگ به کیفیت HD و ارائه سرویس ویدئو کنفرانس به سازمان های خارجی جهت درآمد زایی.

 برای اولین بار تمامی پرینترها، اسکنرها و دستگاه های کپی به منظور مدیریت هزینه و مصرف کاغذ دارای شناسنامه فنی شده و در سیستم ثبت گردید.
 از خرداد سال 96 تا خرداد سال 14۰۰ حدود 8۰۰۰ مورد انجام تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده است.

کز دانشــگاه توســط این مدل تجمیع شده و به صورت آنالین   به جهت محاســبه اتوماتیک حضور و غیاب و حقوق و دســتمزد، برای اولین بار تمام مرا
حضور و غیاب پرسنل به سامانه جامع اداری مالی ارسال می گردد.

 برای اولین بار بستر جلسات مجازی اختصاصی به تفکیک هر معاونت و مدیریت ایجاد و به بهره برداری رسید. تا تاریخ نگارش این گزارش بالغ بر 13۰۰ 
ساعت جلسه بر روی این بستر برگزار گردیده است. این بستر امکان برگزاری نشست های داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه را برای هر مدیریت ایجاد نموده 
گیر و با شرکت شرکت کننده های داخل و خارج از کشور. است. همچنین بالغ بر 4۰۰ ساعت همایش علمی، فرهنگی ، آموزشی و پاسخگویی به صورت فرا

کز بین الملل )کیش، قشم ، عسلویه، کابل، دبی   در این بســتر امکان برگزاری جلســات دفاع برای دانشــجویان، اســاتید و کارشناسان آموزشی در مرا
و…( و مرکز تحصیالت تکمیلی فراهم گردید. 

 راه اندازی ساختار برخط امضاء  صورتجلسه توسط اعضای کمیته های ارتقاء و کمیسیون ارتقاء اعضای علمی
 راه اندازی و استقرار سامانه ثبت نام زبان دانشجویان دکترا 

 تولیــد ســامانه های داخلــی از جملــه ســامانه پروفایــل اعضــای هیئت علمــی، ســامانه دوره های آمــوزش آزاد و رســیدگی به امور دانشــجویان، شــبکه
 آزمایشگاه های پیام نور و…

ح عملیاتی و اجرایی آن  پیگیری طراحی مرکز داده اصلی دانشگاه و نهایی سازی طر
 پشتیبانی مستمر از آموزش مجازی دانشگاه و راه اندازی مجدد آن در اوایل سال 99 با تالش شبانه روزی پرسنل فناوری اطالعات 

ح های نوآورانه و تسهیل روند ثبت نام دانشجویان در زمان های اوج استفاده  حل مشکل کندی سیستم گلستان با ارائه طر
 آماده سازی و نهایی سازی تفاهم نامه تأمین زیرساخت پهنای باند مورد نیاز آموزش الکترونیک کشور با صرفه جویی گسترده ) پیش بینی حدود 
2۰ میلیارد ریال در ســال( برای دانشــگاه که  عالوه بر ارائه پهنای باند مجانی ســرورها و ذخیره ســازهای کافی را نیز در اختیار دانشــگاه به صورت 

کاماًل مجانی قرار می دهد.
 طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام آزمون وکالی قوه قضائیه در سال 1398
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اپلیکیشن »پیام من«، نخستین اپلیکیشن رسمی دانشگاه پیام نور محسوب می شود که براساس ذائقه و نیاز دانشجویان و اساتید این دانشگاه طراحی شده است. 
این نرم افزار که عالوه بر اپلیکیشــن تلفن همراه، برروی رایانه )Desktop( نیز در دســترس قرارداد دارد با هدف ارائه خدمات متنوع آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگی و 
اطالع رسانی مورد نیاز دانشجویان راه اندازی شده است و دانشجویان با پرداخت حق عضویت ناچیز )1۰ هزار تومان( از تمامی این خدمات نظیر دسترسی به بانک 
8۰ میلیون مقاله، آزمون های آزمایشی، اطالعیه های کسب و کار، پرونده های پرسنلی و… بهره مند شده اند. این سامانه در دوره آزمون امسال با برگزاری حدود 19 

هزار آزمون در سراسر کشور )و همچنین دانشجویان خارج از کشور( برای بیش از 42۰ هزار استاد و دانشجو فرصت استفاده از خدمات آموزشی موثر را فراهم کرد.
»پیام من« در حال حاضر بیش از 1۰ سرفصل کاربردی به همراه زیرمجموعه هایش را پوشش می دهد و خدماتی مانند: اطالع رسانی، برگزاری کالس های 
الکترونیک، برگزاری آزمون، جستجو و ارائه مقاالت پژوهشی، ارائه محتواهای چند رسانه ای، فروشگاه های کتاب و بسیاری از خدمات اختصاصی شده 
را برای گروه های هدف فراهم می کند. این نرم افزار تا کنون براساس اعالم نیاز واحدهای دانشگاه بیش از 3۰ مرتبه به روز شده و قابلیتهای جدید به آن 

کنون با ارائه نسخه 34 تالش کرده تا کاربری ساده و موثر را  در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دهد. افزوده و بهینه شده است و هم ا
کنون هیچ سیســتم مشــابهی با آنچه که در دانشــگاه پیام نور ارائه شــده و با اجرای عملیاتی وجود ندارد که بر بســتر موبایل  شــایان توجه اســت که هم ا
خدمات ارائه دهد و به همین دلیل عالوه بر پتانسیل ارائه خدمات به سایر دانشگاه های کشور، امکان ارائه خدمات به دانشگاه های کشورهای دیگر از 

جمله کشورهای همسایه را نیز امکان پذیر می کند.

77

2-5- طراحی و بهره برداری از سامانه جامع »پیام من«


