
 پژوهشی و فناوری تمعاون

برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای عالقمندان فعالیت های پژوهشی 

 .باشد می معاونت این عهده به دانشگاه ساالنه پژوهشی عملکرد ارزیابی و

 وظایف و اختیارات معاونت

 مربوط به کنفرانس های خارجی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمینظارت و انجام امور اداری  .1

 نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های داخلی و فرصت مطالعاتی داخل اعضای هیأت علمی .2

، مجالت خارجی،  ISI رتبه بندی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی از قبیل چاپ مقاالت در مجالت .3

پژوهشی، علمی ترویجی( کتاب )تألیف و ترجمه( مقاله در کارگاه، مقاله استخراج از تز، گزارش علمی، راهنمایی و علمی 

 مشاوره پایان نامه

 نظارت بر ارائه سمینارهای داخل دانشگاه .4

 پذیرش پیشنهاد طرح پژوهشی از دانشگاه ها و ارائه پیشنهاد طرح به دستگاه های اجرایی .5

هت انجام کارآموزی، اجرای پروژه، استفاده از منابع علمی و امکانات سایر سازمان ها، انجام بازدید معرفی دانشجویان ج .6

 گروهی

 عقد قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی .7

 نظارت بر اجرای سیستم های رایانه ای در دانشگاه .8

 هحمایت، نظارت و عقد قرارداد طرحهای کوچک پژوهشی با اعضای هیأت علمی دانشگا .9

 ارجاع کتب تألیف و ترجمه شده اعضای هیأت علمی به داور خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه .11

 برگزاری جلسات شورای پژوهشی .11

 تهیه کارنامه پژوهشی استادان .12

 ایانجام امور مربوط به چاپ کتاب تألیف و ترجمه .13

 انجام امور مربوط به فروش و بازاریابی کتب چاپ شده .14

 ی دانشجویان و اعضای هیأت علمیانجام خدمات تکثیر برا .15



 پست فاهی،ر آموزش، ، کتابخانه ، مالی و ادرای اتوماسیون قبیل از دانشگاهی جامع هایسامانه افزارهای نرم فنی پشتیبانی .16

 غیره و الکترونیک

 طرح و برنامه تجهیزات سخت افزاری با کاربری مستقیم در حوزه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه .17

 (Wireless) سیمو ارتباطات بی (Wi-Fi) سیمهای محلی ، شبکه سیار بیطرح و برنامه شبکهنگهداری،  .18

 های اداری و دانشجوییای در مجتمعنگهداری، ایمن سازی، مدیریت و ارتقاء پایگاه های رایانه .19

افزار، یم سختفنی کاربری مستقای در سطح های رایانهسازی، مدیریت، ارتقاء و پشتیبانی فنی کلیه دستگاهنگهداری ، ایمن  .21

 های محلی و قلمرو شبکه در هر دو مجتمعافزار، اطالعات و تجهیزات فعال شبکهنرم

 (طرح و برنامه زیر ساخت شبکه )فیبر نوری .21

 طرح و برنامه مدیریت زیرساخت شبکه و اینترنت .22

 قلمرو شبکه واینترنت ساخت شبکه،سازی، پشتیبانی و مدیریت فنی تجهیزات فعال زیرنگهداری، ایمن .23

افزار( و خدمات مبتنی بر شبکه و افزاری )در سطح سخت سامانه های نرم Server نگهداری و پشتیبانی و مدیریت فنی .24

 هاای از شرایط موجود و برآورداینترنت ارائه گزارشات دوره

 

 اخیر  پژوهشی عناوین افتخارت

( در ISC) علوم جهان اسالم یاستناد گاهیپا یمل یبندرتبه نیبر اساس آخربین المللی امام خمینی )ره(   جهش رتبه دانشگاه .1

  16-21بازه رتبه به  31-41از رتبه جامع کشور  یدانشگاه ها یتمام انیم

 یالمللنیب یبندرتبه نظام)ره( در ینیامام خم یالملل نیدانشگاه بتوسط جهان  یدانشگاه ها نیبرتر  811تا  611کسب بازه رتبه  .2

، علم بازه مانند دانشگاه تهران نیمعتبرکشور در ا یدانشگاه ها ریتوان به سا یکه م مز،یتا یها و مراکز آموزش عالدانشگاه

 اشاره کرد. رازیش یو صنعت زیتبر فهان،اص یو صنعت، صنعت

 با موضوعات مزیتا یالملل نیب ین بر اساس رتبه بندجها یدانشگاه ها 411-511کشور و  یدانشگاه ها 8-12بازه رتبه کسب  .3

  ؛یو فناور یمهندس

کسب عنوان قهرمانی لیگ اختراعات چهارمین دوره  مسابقات کشوری رباتیک آزاد از سوی تیم علمی اختراعات و ابتکارات  .4

 بین المللی امام خمینی )ره( دانشگاه



 شرفتهیپ یورافن کبه کم ادیز یندگیبا حجم کم و آال الکترونیکیی پسماندهابرای تفکیک  نویر مجموعهفعالیت بی نظیر  .5

 )ره(ینیامام خم یالملل نیفناور دانشگاه ب یمستقر در مرکز رشد واحدها ، نیفلزات سنگ یجداساز یبرا

 درصدی پرداخت تشویقی مقاالت دانشجویان و پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش های علمی  41رشد  .6

 2119) یآب کشاورز ییصرفه جو یالمللنیب زهی)ره( موفق به کسب جا ینیامام خم یالملل نیب ژوهشگران دانشگاهپ .7

Watsaveعیتوز یراب یکیدرولیه-یکیمکان یو ساخت سازه ا یطراح یبرا یو زهکش یاریآب یالملل نیب ونیسی( از کم 

 شدند. یعادالنه آب در بخش کشاورز

)پایگاه شاخص های اساسی علم  بین دانشگاه های جامع در جمع موثرترین های دنیادانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( در  .8

ISI-ESI) 

بر اساس آخرین فهرست مقاالت یک درصد برتر کشور پایگاه  مقاالت دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( رشد قابل توجه .9

  ISCاستنادی علوم جهان اسالم 

رتبه دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( از نظر میزان استناد، نسبت به کل مقاالت در بین دانشگاه های  جامع کشور  .11

 (Scopus)پایگاه استنادی 

فرهیختگان  اب بین المللی امام خمینی )ره(  دانشگاه ییهم افزا های دوره ای نشستبا  تحول در ارتباط مؤثر با صنعت و جامعه .11

 استانی و معاونان و مسئوالن وزارت علوم تحقیقات و فناوری رانیبا حضور مدو جامعه صنعت  واندیشه ورزانی از

 بین المللی امام خمینی )ره( از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه قزوین طرح برگزیده استان 7طرح از  3اجرای  .12

 سال اخیر 5دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( طی اختراع ثبت شده اعضای هیأت علمی  برابری 16رشد  .13

 سال اخیر 5کتاب های منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( طی  دو برابریرشد  .14

اعضای هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام  در مجله های معتبر ملی و بین المللی مقاله های چاپ شده درصدی 81رشد  .15

  سال اخیر 5خمینی )ره( طی 

هزار  6با مساحت بیش از  بین المللی امام خمینی )ره( دانشگاه یو مرکز اسناد و مدارک علم یکتابخانه مرکزارائه خدمات  .16

نورمگز، ، Science directهزار جلد کتاب و بهره مندی از بانک های اطالعاتی  211هزار عضو و بیش از  11متر مربع و 

 سیویلیکا و مگیران


