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گزارش عملکرد پژوهشی

دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
(معاونت پژوهش و فناوری)

آذر ماه 3109
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اقتصاد دانش بنیان ،پیشران جهاد اقتصادی

مقدمه
با استعانت از خداوند متعال و همکاری مسئولین دلسوز ،اساتید محترم و کارمندان گرامی در سال
جهاد اقتصادی ،گزارش عملکرد پژوهشی سال  0931دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تهیه و تقدیم
میگردد .دانشگاههای صنعتی سه وظیفه مهم تولید دانش (علم وفناوری) انتشاردانش (آموزش) و تبدیل
آنها به فناوری (تکنولوژی) را به عهده دارند .این دانشگاه با داشتن راهبردهای مشخص و هماهنگ و با
برنامه ریزی منظم و منسجم در جهت توسعه علمی و فناوری تالش جدی را به انجام رسانده است .به
طوری که در این گزارش شاهد آن هستید ،روند رشد و شتاب حرکت آن به فضل الهی رو به افزایش
میباشد .این گزارش تنها مختصری از فعالیتهای پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه در سالهای
 0931الی مهر  0931می باشد که به همت حوزه معاونت پژوهشی منتشر شده است.
معاونت پژوهشی دانشگاه
دکتر مجيد تقیزاده
پایيز 3109
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فصل اول :دستاوردها و افتخارات
 -3دستاوردها:
 -3-3عقدتفاهم نامه همکاری فی ما بين با:

*شرکت برق منطقه ای مازندران
*موسسه آموزشی وتحقیقاتی دفاعی
*سازمان صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران
*سازمان انرژی های نو ایران (سانا)
*نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
*معاونت امور صنایع دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری اسالمی ایران
*شرکت دیزل سنگین ایران (دسا)
*دانشگاه خلیج فارس بوشهر
*مجتمع فوالد آلیاژی اصفهان
*پژوهشگاه مواد و انرژی
*شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
*سازمان مسکن وشهرسازی استان مازندران
*سازمان صنایع و معادن استان مازندران
*پژوهشکده ی علوم و فناوری دفاعی شمال
*اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران
 -2-3برگزاری کنفرانس و همایش در دانشگاه:

*کنفرانس دینامیک شاره ها (اردیبهشت )33
*کنفرانس پدافند غیرعامل (اردیبهشت )33
*کنفرانس ساخت و تولید (اسفند )33
*کنفرانس ( IKT 2012سال )30
*همایش بین المللی سوخت ،انرژی و محیط زیست (سال )30
 -1-3برگزاری مراسم هفته پژوهش ،برپایی نمایشگاه ،محاسببه امتيبازات پژوهشبگراو و
معرفی پژوهشگراو نمونه دانشگاهی ،استانی وکشور در سال های  77، 78و 70
 -2افتخارات:
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 -2-3کسب مقام نخست استانی:

*در زمینه نوآوری :طراحی و ساخت پیل سوختی متانولی
*در زمینه شکوفایی :طراحی و تدوین سند راهبردی نانو استان
 -2-2کسب مقام دوم سومين دوره مسابقات طراحی خودروهای پاک توسب خبودرو تسبال
سال09
 -2-1کسب مقام هفتم سومين دوره مسابقات طراحی خودروهای پاک توسب خبودرو تيکبا
سال 09
 -2-4کسب مقام اول مسابقات استانی تخم مرغ های پرنده توس تيم فاميل دور سال 09
 -2-5کسب مقام نخست در بخش فنآوری در نمایشگاه سی ساله انقبال

اسبالمی در ببين

 199مرکز علمی و دانشگاهی سال 70
 -2-6کسب مقام نخست در سومين جشنواره فناوری نانو در مياو دانشگاه ها و پژوهشبگاه
های کشور توس گروه پژوهشی نانوبيوتکنولوژی (سال )70
 -2-8انتخا

یک نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاه به عنواو دانشمند برتر جهاو در سبال

( 2939دکتر دوميری گنجی)
 -2-7کسب مقام نخست در سومين جشنواره فناوری نانو در مياو دانشگاه ها و پژوهشبگاه
های کشورطراحی و ساخت کوچکترین ميکروفوو جهاو سال  ( 70دکتر عزیزاله گنجی)
 -2-0کسب رتبه برتردر مسابقات ملی زیردریایی های کنترل از راه دور توس تبيم چکبا
دانشگاه سال 70
 -2-39کسب رتبه برتر در جشنواره ملی حرکبت توسب انجمبن علمبی مهندسبی شبيمی
دانشگاه سال ( 70ثبت اختراع) (فواد مهری -دکتر مجيدتقی زاده)
 -2-33کسب رتبه دوم و سوم مقاالت در همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صبنعتی
سال ( 70فواد مهری ،س يده زهرا حسينی از دانشجویاو کارشناسی ارشد مهندسبی شبيمی
،دکتر مجيد تقی زاده)
 -2-32کسب مقام دوم در مياو بيش از  299مرکبز فعبال دانشگاهی،پژوهشبگاهی توسب
غرفه گروه پژوهشی نانوبيوتکنولوژی در زمينه نانو فناوری در اولين نمایشبگاه ببين المللبی و
چهارمين نمایشگاه برترین های فناوری نانو()77
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 -2-31انتخا

یک نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاه به عنواو دانشمند برجسته نمایه بين

المللی در دهمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگراو در سال ( 77دکتر دوميری گنجی)
الکترونيکبی نيبروی اتمبی شبمال کشبور در

 -2-34رونمایی از اولين دستگاه ميکروسکو
دانشگاه سال 77

 -2-35جایزه بهترین مقاله  2997انستيتو مهندساو مکانيک انگلستاو ببه مقالبه محققباو
دانشکده مهندسی مکانيک (دکتر محمد بخشی جویباری)
 -2-36ساخت نرم افزار شبيه سازی پيل سوختی پليمبری ومتبانولی در دانشبگاه سبال 77
(عباس کاميار ،قدیر اسماعيلی دانشجویاو مهندسی مکانيک ،دکتر علی اکبر رنجبر)
 -2-38کسب مدال طال و جایزه ویژه مسابقات جهانی اختراعات در لهستاو در سبال 3177
(سينا صابری دانشجوی مهندسی مکانيک)
 -2-37کسب رتبه برتبر در نخسبتين جشبنواره روببات هبای در شبهر سبال ( 3177تبيم
دانشجویی مهندسی برق )
 -2-30جایزه ویژه وزارت علوم کشبور رومبانی در سبال ( 2990سبينا صبابری دانشبجوی
مهندسی مکانيک)
 -2-29کسب مقام اول توس ازمایشگاه تحقيقباتی نبانوبيوتکنولوژی در اولبين نمایشبگاه
توانمندی های نانو از بين تمامی مراکز دانشگاهی ،پژوهشگاهی و آزمایشگاهی سراسر کشور
در سال 3178
 -2-23انتخا

یک نفر ا ز اعضای هيأت علمی دانشگاه به عنواو پژوهشگر برتر کشبوری در

سال ( 78دکتر دوميری گنجی)
" "Biochemical Engineering and Biotechnologyتبألي

 -2-22انتخا

کتبا

دکتر قاسم نج

پور به عنواو کتا

برتر کشور در سال 78

 -2-21کسب مدال طال اختراعات و اکتشافات جهاو در ژنبو سبوئيس سبال ( 2997سبينا
صابری دانشجوی مهندسی مکانيک)
 -2-24کسب مقام اول مسابقات ربات تيرانداز در سال ( 3178تبيم دانشبجویی مهندسبی
برق)
 -2-25کسب مقبام دوم در مسبابقات رببات مسبيریا
مهندسی برق)
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 -2-26کسب مقام اول طراحی و ساخت و برنده جایزه ویژه در مسابقات جهانی کميکبار در
دالياو چين درسال ( 2997تيم دانشجویی مهندسی شيمی  ،دکتر مجيد تقی زاده)
 -2-28کسب مقام سوم طرح های توسعه ای در دهمين جشنواره جواو خبوارزمی ببا ارائبه
طرح" سرد سازی مغناطيسی آدیاباتيک" سال  ( 3178فواد مهری – دکتر مجيد تقی زاده)
 -2-27تجليل دو نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاه بعنواو فرزانگاو استاو مازندراو (دکتر
دوميری گنجی و دکتر جهانشاهی)

جدول ( )3تعداد مقاالت چا شده اساتيد دانشگاه
سال 77

سال 70

سال ( 09آباو ماه)

مقاالت ISC

051
5

221
6

001
09

مقاالت علمی پژوهشی

11

000

05

مقاالت نمایه شده

91
250

90
925

23
049

مقاالت ISI

مقاالت کنفرانسی

مقاالت ISI

تا مهر سال 09

سال 70
سال چا مقاالت
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مقاالت ISC

تا مهر سال 09

سال 77

سال 70
سال چا مقاالت

مقاالت علمی و پژوهشی

تا مهر سال 09

سال 70
سال چا مقاالت

سال 77

مقاالت نمایه شده

تا مهر سال 09

سال 77

سال 70
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سال چا مقاله

مقاالت کنفرانسی

تا مهر سال 09

سال 70
سال چا مقاالت

سال 77

شرکت در کنفرانس خارج از کشور

تا مهر سال 09

سال 70
سال برگزاری کنفرانس

سال 77

 -1-2انتشارات
انتشارات دانشگاه در سال  0931پس از استقالل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شروع به
فعالیت نموده است .هدف انتشارات دانشگاه اشاعه علوم در شاخههای فنی و مهندسی میباشد که در
همین راستا تعداد  3کتاب ترجمه و  3کتاب تالیف به چاپ رسیده و تعداد  01کتاب دیگر نیز در نوبت
چاپ قرار دارند.
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ليست کتا های چا شده در انتشارات دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
ردی

ترجمه/

نام کتا

مترجم/مول

سال انتشار

تالي
0

سازههای بتنی خاص

تالیف

2
9

روشهای محاسباتی در دینامیک شارهها
مبانی و کاربردهای دینامیک شارهها

ترجمه
تالیف

4

مروری بر مباحث ایستایی

تالیف

5

مقدمهای بر دینامیک سیاالت تراکمپذیر

ترجمه

6

توربین گاز و موتور جت

تالیف

1

توربو ماشین

تالیف

3

ارتعاشات ،تئوری و مسائل

ترجمه

3

اصول ماشینکاری با ماشینهای ابزار انیورسال

تالیف

01

مقدمهای بر مکانیک محیط پیوسته با کاربردها
آنالیز غیر خطی و ارزیابی عملکرد سازههای سه بهدی با
نرمافزار
Perform3D

ترجمه

02

دیوارهای برشی فوالدی

ترجمه

09

روشهای تحلیلی و تقریبی در مکانیک سیاالت و انتقال
حرارت

تالیف

04

پیلهای سوختی میکروبی

ترجمه

05

نانو مواد -سمیت ،سالمت و
مسائل زیست محیطی

ترجمه

06

الکترونیک 2

تالیف

00

11

ترجمه

دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر بهرام نوایینیا
دکتر علی اکبر رنجبر
دکتر علی اکبر رنجبر
دکتر مرتضی نقیپور
مهندس جلیل اهلل محمدی
دکتر موسی فرهادی
مهندس سهیل غنمی
دکتر مفید گرجی
مهندس حسین یحییزاده
مهندس بهرام قربانی
دکتر مفید گرجی
دکتر داود دومیری گنجی
مهندس سید حبیب اهلل هاشمی
مهندس قربان محمدعلینژاد
مهندس محسن غفاری
دکتر رضا اکبر ی آالشتی

0931

دکتر علیرضا میرزا گلتبار

0931

دکتر جواد واثقی
دکتر مرتضی حسینعلی بیگی
مهنس ایمان محمدپور
دکتر داود دومیری گنجی
مهندس حسن برارنیا
دکتر قاسم نجفپور
دکتر علیاصغر قریشی
دکتر مصطفی رحیمپور
دکتر محسن جهانشاهی
دکتر سید خالق میرنیا
دکتر حسین میار نعیمی
مهندس محمد حسن منتصری

0931
0933
0933
0933
0933
0933
0933
0931
0931

0931
0931
0931
0931
0931
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01

حل دقیق معادالت حاکم بر
پایداری سازهها

ترجمه

دکتر مرتضی نقی پور
مهندس سید حسن پیران ولید

11
10
8
6

3

3

3170
1389

3177
1388

4

1
3109
تا آذر ماه
1390

3178
1387

نمودار کتا های چا شده به تفکيک سال

 -4اخذ مجوزها:
 افتتاح مرکز رشد و جذب واحدهای فناور. افتتاح مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی. اخذ مجوز گروه پژوهشی پیل سوختی . اخذ مجوز گروه پژوهشی نانو تکنولوزی . اخذ مجوز گروه پژوهشی شکل دهی فلزات در سال .33-تشکیل پژوهشکده نانو تکنولوژی درسال .33

فصل دوم :ارتباط با صنعت
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2
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ارتباط با صنعت و کارآفرینی

از آنجا که یک از مهمترین اهداف دانشگاهها برقراری ارتباطی موثر و سازنده با بخشها و مراکز صنعتی
و پژوهشی می باشد ،لذا در پی استقالل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دانشگاه مازندران ،بخش
ارتباط با صنعت و کارآفرینی به عنوان زیرمجموعهای از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
در سال  0933به مدیریت مرحوم دکتر سید فرید حسینیزاده شکل گرفت .از همان بدو شروع به کار این
بخش و پیگیریهای مستمر آقای دکتر حسینیزاده ،ارتباطات با خارج از دانشگاه شکلی مناسب به خود
گرفتند و پس از ایشان که مسوولیت به آقای دکتر روزبه شفقت سپرده شده است ،این روند به قوت خود
باقی است .اهم فعالیتهایی که در این مدت در دستورکار قرار گرفتهاند ،به شرح زیر میباشند:
-0
-2
-9
-4

برقرار نمودن ارتباط موثر و منطقی با بخشها و مراکز صنعتی و پژوهشی استان و کشور
مستندسازی و مرتبسازی کلیهی قراردادها و اسناد مرتبط با طرحهای موجود در معاونت پژوهشی
تدوین آییننامههای مرتبط با فعالیتهای متنوع بخش ارتباط با صنعت
هدایت و حمایت طرحهای دانشجویی در قالب بخشهای کارآفرینی

با توجه به فعالیتهای اساسی نامبرده در باال شایان ذکر است که دانشگاه طی سه سال گذشته تعداد
قابل مالحظهای قرار داد پژوهشی با بخشهای گوناگون صنعتی و پژوهشی منعقد نموده است که آمار
جزیی آن در شکلهای زیر ارائه شده است .الزم به ذکر است از بین قراردادهای منعقد شدهی دانشگاه ،با
بخشهای گوناگون صنعتی و پژوهشی ،سهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نسبت دیگر
کارفرمایان بیشتر است و این موضوع موید اهمیتی است که دانشگاه به حوزههای دفاعی کشور میدهد و
نیز نشان از توانمندی اساتید و پژوهشگران این دانشگاه در رفعنیازهای سطح باالی کشور دارد.
در پایان خاطرنشان میشود که اهداف اساسی این مدیریت در ادامه ،تکمیل و تقویت بندهای اساسی
نامبرده میباشد .در ضمن به منظور آگاهی بیشتر از عملکرد سه سال گذشتهی معاونت پژوهشی در بحث
ارتباط با صنعت ،نتایج در قالب نمودارهای مناسب و گویا ارائه شده است.
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نمودارقراردادها به تفکیک دانشکده ها


کلیه دانشکده ها در انجام طرح پژوهشی با مراکز صنعتی و پژوهشی همکاری داشته اند که از این
بین سهم دانشکده مهندسی مکانیک به نسبت دانشکده های دیگر بیشتر است.
از کل مبلغ قراردادهای دانشگاه با مراکز صنعتی و پژوهشی ،سهم دانشکدهها به شرح نمودار زیر میباشد

نمودار مبلغ قرارداد به تفکیک دانشکده ها
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نمودار زیر میزان همکاری این دانشگاه با کارفرمایان گوناگون را نمایش میدهد که از
این بین بیشترین سهم همکاری دانشگاه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح
میباشد.

نمودار تعداد قرارداد به تفکیک کارفرما

نمودار کار فرما و مبلغ قرارداد
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مبلغ کل قراردادهای دانشگاه طی سالهای  70-09معادل 89/999ميليوو ریال
میباشد که به تفکيک سالهای مختل به شرح نمودار فوق میباشد.

دانشگاه طی سال های  78-09تعداد  47عدد قرارداد با مراکز صنعتی و پژوهشی منعقد نموده
است که تعداد قراردادها به تفکيک سال به شرح فوق میباشد.
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سال مورد نظر

سال مورد نظر

از تعداد  47قرارداد منعقد شده تعداد  34عدد آو خاتمه یافته است
و بقيه قراردادها جاری میباشد
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فصل سوم :کتابخانه مرکزی
وظیفه اصلی بخش اداری :
از وظایف کتابخانه تهیه منابع علمی مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه میباشد .در این
راستا خرید کتاب ،تهیه مجالت ،اشتراک منابع علمی و مجالت تخصصی از عمده کارهای انجام شده
توسط کتابخانه بوده است.
بخشهای مختلف کتابخانه در زمینه وظایف تعیین شده فعالیتهایی داشتهاند که در زیر آمده است.
 -0بخش فهرست نویسی
فهرست نویسی و خدمات فنی که در جدول زیر آمده است
تعداد نسخه
تعداد عنوان
21636
0134
کتب فارسی
00361
1432
کتب التین
عالوه بر کتابهای فوق ،حدود  9111جلد کتاب اهدایی مرحوم شعبانپور جهت استفاده آماده سازی
شدهاند.
ثبت و مهر و فهرست نویسی و آماده سازی تعداد  5613نسخه کتاب فارسی و  2153نسخه کتاب التین
آماده سازی  432نسخه کتاب صحافی شده و فایل و مرتب کردن  2305رف برگه و همچنین آماده
سازی و فایل  CDکتابها و نرم افزارها
وجین و ویرایش کتابها
بخش مرجع و اطالع رسانی
الف -پایان نامهها بر حسب دانشکدهها
دانشکده
عمران
مکانیک
برق
شیمی
علوم پایه

کارشناسی ارشد
921
230
246
021
1
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ب -عضویت در منابع علمی ( / ) 2100-2101دانشگاه در حال حاضر عضویت در پایگاههای علمی زیر
را دارا میباشد:
بACS – 0 -
بIEEE -2 -
بASME– 9 -
بSpringer – 4 -
بASCEَ – 5 -
بCIVILICa– 6 -
برای سال  2102 – 2100پایگاههای زیر نیز در نظر گرفتهاند:
 TAYLOR – FRANCIS- WILEY BLACKWELL – SCOPUSMATHSCINET
واحد اطالع رسانی مجهز به یک دستگاه اسکنر کتاب از نوع  Bookeye 2 plusمیباشد.
ج -بخش مجالت
این بخش در حال حاضر دارای  021مجله فارسی و  11مجله التین است.
د -عملکرد بخش امانت در شکل زیر نشان داده شده است.
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فصل چهارم :مرکز فناوری اطالعات
بخش انفورماتیک نقش اساسی در فراهم نمودن زیر ساخت مناسب برای انجام امور علمی پژوهشی
دانشگاه دارد .از این ر و وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به همراه مدیریت کارآمد روند
تعامالت علمی را بین استفاده کنندگان از این تسهیالت تسریع میکند .توسعه مرکز انفورماتیک ،با الگو
قرار دادن مراکز پیشرفته علمی دنیا ،از برنامه های مهم اغلب دانشگاهها محسوب می شود .مرکز فناوری
اطالعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در تالش است تا گامهای موثر در ارائه خدمات مختلف به
دانشجویان ،اساتید و کارمندان بردارد.

چشم انداز
به یاری خداوند قادر متعال و در مسیر تحقق آرمانهای دانشگاه صنعتی بابل ،مرکز فناوری اطالعات
و خدمات رایانهای دانشگاه در افق پنج ساله ،مرکزی است با ارزشها و آرمانهای متعالی و توانمند با
جایگاه اول علمی و فناوری در سطح شمال کشور و موفق در تحقق اهداف جامعه دانشگاهی که
عمدهترین محورهای مسیر آینده آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 ارتقاء موقعیت فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی بابل در سطح ملی و منطقه به عنوان یکی از
دانشگاههای صنعتی برتر
 کمک به اعضای دانشگاه جهت افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و توسعه مرزهای
دانش به ویژه در راستای برنامه توسعه کشور از طریق ارایه خدمات مناسب فناوری اطالعات
 بهبود کیفیت و باال بردن خالقیت و نوآوری در ارایه کلیه خدمات
 باال بردن دانش فنی و تخصص کارکنان برای ارایه خدمات نوین

ماموریت
مدیریت ،نظارت ،مشاوره ،طراحی ،اجرا و پشتیبانی پروژه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
در سطح دانشگاه

اهداف و راهبردها
 یکپارچهسازی کلیه فرآیندهای سازمانی به صورت الکترونیکی
 یکپارچه سازی اطالعاتی دانشگاه و ارائه هویت واحد از دانشگاه در محیط سایبر
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پشتیبانی از کلیه سیستمهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت و اجرای کلیه پروژههای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه
مدیریت دانش در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه ،بهبود و ارتقای مداوم سیستم های فناوری اطالعات و
ارتباطات
آموزش و اطالع رسانی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
بررسی تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و به روزآوری چشم
اندازها و اهداف در راستای کمک به برنامهریزی راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
بهینه سازی ساختار مرکز ،قوانین ،فرآیندها و جایگاه آن در سطح دانشگاه
مشاوره در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
ارائه استراتژی فناوری اطالعات برای دانشگاه

شرح وظایف












مشاوره و پشتیبانی نرمافزارهای کاربردی دانشگاه
مشاوره و پشتیبانی امور سختافزاری دانشگاه
تحلیل ،طراحی ،اجرا و مدیریت شبکههای رایانهای و سرویسهای مربوطه
مسئولیت ارتباطات اینترنتی و امور دیتای دانشگاه
مشاوره و پشتیبانی فنی سایت دانشگاه
انجام امور دبیرخانهای شورای انفورماتیک دانشگاه
مسئولیت تهیه ،نگهداری و بهروزرسانی بانکهای اطالعاتی
اجرا و ابالغ سیاستهای اعالم شده از جانب شورای انفورماتیک دانشگاه
ایجاد تسهیالت دسترسی به مجالت معتبر علمی و پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی از طریق
شبکه
تجهیز و بروزآوری سامانههای اطالعاتی دانشگاه نظیر سامانه جامع کتابخانه دیجیتال دانشگاه,
سامانه جامع آموزش دانشگاه ,سامانههای اداری ـ مالی دانشگاه
پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT
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 نظارت بر شبکه  LANو  WANو  wirelessدانشگاه و قراردادهای مرتبط با پهنای باند
اینترنت دانشگاه و انتخاب  Providerمناسب
 نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری دانشگاه

عملکرد یکساله مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای
.3

.2

.1

.4

.5

برگزاری جلسات شورای انفورماتیک دانشگاه :با شکل گیری این شورا که متشکل از رئیس دانشگاه
و معاونین و اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر و کارشناسان مرکز کامپیوتر میباشد
تمامی تصمیمات کالن در ارتباط با حوزه فناوری اطالعات دانشگاه گرفته شده که پس از تبادل
نظر برای اجرا به بخش های مختلف دانشگاه ابالغ میشود.
تشک یل کارگروه های تخصصی :بمنظور بررسی بیشتر طرح ها و پروژه های مربوط به بخش شبکه
و وب سایت دانشگاه ،کارگروه های ویژه ای با شرکت اعضای محترم هیئت علمی دانشکده
کامپیوتر و کارشناسان مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تشکیل شده است که تصمیمات تخصصی را
در حوزه های فوق اتخاذ میکنند.
مستند سازی :با توجه به نیاز به تحلیل وضعیت موجود فناوری اطالعات در دانشگاه ،مستندسازی
شبکه زیرساخت دانشگاه از  2سال پیش تا اکنون در حال تدوین میباشد .مستندات مذکور شامل
مشخصات کمی و کیفی تجهیزات  Activeو  Passiveشبکه و تنظیمات و پیکربندی نرم
افزاری تجهیزات میباشد.
مطالعه و تدوین طرح تفصیلی توسعه زیرساخت شبکه :پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه استقرار
فیبر در تمامی ساختمان های دانشگاه ،تحلیل و طراحی شبکه زیرساخت جدید با در نظر گرفتن
آخرین استانداردهای جهانی و با بهره گیری از کارشناسان خبره حوزه فناوری اطالعات تحت نظر
بخش مدیریت شبکه دانشگاه در تابستان  0931تدوین شده است .با اجرای کامل این طرح ،شبکه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی جزء یکی از بهترین شبکه های دانشگاهی ایران خواهد شد که قادر
است سرویس های ارزش افزوده ای مانند  E-Learning ،Video Conference ،VoIPو
 NGNرا ارائه دهد.
مطالعه و بررسی کیفیت سرویس :بمنظور استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و
همچنین سرویس های ارائه شده توسط مرکز فناوری اطالعات ،تحقیقاتی نیز در خصوص
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 Quality of Serviceصورت گرفته است که در آینده ای نزدیک مستندات آن تدوین خواهد
شد.
 .6مشاوره و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات دانشگاه :ارائه راهکارهای مناسب و تخصصی در
راستای اجرای تمامی پروژه های بخش فناوری اطالعات – اجرا شده توسط بخش خصوصی و
مشاوره در تهیه و خرید سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه ،یکی از فعالیت های اصلی
مرکز در طی سالیان اخیر بوده است .همچنین این مرکز ناظر پروژه های زیرساختی ،سخت افزاری
و نرم افزاری میباشد تا با آخرین استانداردها در این حوزه مطابقت داشته باشد.
 .8طراحی وب سایت اصلی دانشگاه ( :)nit.ac.irاین وب سایت با تکنولوژی  ASP.NETو بانک
اطالعاتی  SQL Serverو بهره مندی از فناوری های نوین به صورت کامالً پویا و دینامیکی
طراحی و راه اندازی شده است .از امکانات این پایگاه میتوان به بخش اخبار و رویدادها ،مدیریتها،
دانشکده ها ،نیازمدیها ،افتخارات دانشگاه ،گالری تصاویر ،تور مجازی دانشگاه ،تقویم آنالین و غیره
نام برد .الزم به ذکر است که  Templateو  Layoutاین پایگاه توسط کارگروه تخصصی
توسعه وب در تیرماه  0931انتخاب گردید.
 .7طراحی وب سایت مدیریت طرح و برنامه ریزی ( :)nit.ac.ir/planاز بخشهای مهم این پایگاه
میتوان به اخبار و رویدادها ،بخش مدیریت و کارمندان ،دریافت فرمها ،پروژه های عمرانی ،چارت
سازمانی ،ارتباط با ما و غیره ...اشاره کرد .این پایگاه نیز با تکنولوژی  ASP.NETو بانک
اطالعاتی  SQL Serverطراحی و راه اندازی شده است.
 .0طراحی پایگاه اطالع رسانی مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه ( :)nit.ac.ir/nezaratاین وب
سایت همانند وب سایتهای دیگر برای ورود اطالعات از یک کنترل پنل مستقل برای ورود
اطالعات استفاده میکند .برای طراحی این پایگاه از  951صفحه و بیش از  51هزار خط کد
 ASP.NETاستفاده شده است.
 .39راه اندازی سایت نرم افزار دانشگاه ( :)software.nit.ac.irمرکز فناوری اطالعات و خدمات
رایانه ای دانشگاه با توجه به نیازهای نرم افزاری کاربران شبکه داخلی و برای پیشگیری از کاهش
پهنای باند و افت سرعت اینترنت دانشگاه اقدام به تهیه بسیاری از نرم افزارها نموده است .در این
راستا کاربران محترم میتوانند با مراجعه به آدرس ftp://software.nit.ac.irنرم افزار مورد
نیاز خود را دریافت نمایند.
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 .33طراحی جدید وب سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( :)nahad.nit.ac.irطراحی جدید
پایگاه اطالع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط
"بخش توسعه وب" مرکز فناوری اطالعات و با همکاری دفتر نهاد ،پیاده سازی شده است .در
نسخه جدید این پایگاه ،بخشهای مختلفی طراحی شده که از مهمترین آنها میتوان به اخبار و
رویدادها ،درباره نهاد ،اعضای جدید و سابق ،مقاالت با موضوعات مختلف ،کتابخانه ،اندیشه مطهر
(مجموعه آثار شهید مطهری) ،جنگ نرم (مجموعه کامل) ،گالری فیلم و صوت پخش آنالین
( ،)streamگالری تصاویر ،سخنان هفتگی مسئول نهاد ،سیره معصومین (ع) ،عضویت خبرنامه
الکترونیکی ،بیانات مقام معظم رهبری ،پاتوق دانشجویی و غیره  ...اشاره کرد .یکی از ویژگیهای
این سامانه نمایش آخرین بازدید کنندگان به صورت نمودارهای گرافیکی و پخش آنالین stream
فیلم و صوت و نمایش اسالیدی تصاویر میباشد .این پایگاه با استفاده از تکنولوژی ASP.NET
 4.0و  AJAXو بانک اطالعاتی  Sql Server 2008طراحی و پیاده سازی شده است.
طراحی بخشهای جدید وب سایت مرکز فناوری اطالعات ( :)itc.nit.ac.irدر وب سایت مرکز
فناوری اطالعات بخش درخواستهای آنالین طراحی شده است که به نیازمندیهای آنالین
دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه که خود شامل موارد ذیل است پاسخ میدهد.
 oدرخواست ایجاد حساب کاربری VPN
 oدرخواست ایجاد حساب کاربری در سیستم اسناد اساتید و کارکنان
 oدرخواست تغییر کلمه عبور برای سرویسهای آنالین دانشگاه (ایمیل،ftp ،VPN ،
 ،dialupغیره)
 oدرخواست دانلود نرم افزار و فایلهای حجیم.
الزم به ذکر است که "صفحه پیگیری درخواستهای آنالین" نیز طراحی شده است که میتوان با
استفاده از کد پیگیری که در هنگام درخواستهای آنالین برای کاربر ایجاد و ارسال میشود تا از وضعیت
درخواست آنالین خود مطلع گردد .از بخشهای جدید این وب سایت نیز میتوان به بخش اخبار جهان
فناوری ،اخبار دانلودها و مشاهده نمودار پهنای باند اینترنت دانشگاه اشاره کرد.
 .32طراحی جدید وب سایت دانشکده مهندسی شیمی ( Template :)che.nit.ac.irو Layout
این پایگاه توسط کارگروه تخصصی توسعه وب انتخاب شده و مرکز فناوری اطالعات دانشگاه آن را
طراحی کرده است برای پیاده سازی این پایگاه از تکنولوژی  ASP.NETو  AJAXو بانک
اطالعاتی SQL Serverاستفاده شده است از موارد مهم این پایگاه میتوان بخشهای صفحه
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اصلی ،اشخاص (اساتید ،کارمندان و دانشجویان) ،آموزشی ،آزمایشگاه ها ،گروه های تحقیقاتی ،اخبار
و اطالعیه ها و نیازمندیها اشاره کرد.
 .31راه اندازی سیستم مدیریت پرینت :این سیستم با استفاده از نرم افزار  Papercut NGراه اندازی
شده است و هر کاربر با استفاده از رمز عبور خود به سیستم وارد شده و میزان اعتبار خود را مشاهده
مینماید و در صورت نیاز جهت افزایش اعتبار خود کارت شارژ تهیه نموده و با وارد نمودن شماره
درج شده بر روی کارت میزان اعتبار خود را افزایش میدهد .زمانی که کاربر از پرینتر استفاده نماید
به ازای هر برگه از اعتبار آن کاهش مییابد .این سیستم دارای قابلیت باالیی برای گزارشگیری و
مدیریت کاربر میباشد و مدیر سیستم میتواند به ازای رنگی یا سیاه و سفید  ،تک رو یا دو رو یا
اندازه کاغذ و یا گروه کاربری خاص قیمت هر برگه چاپ شده را مشخص نماید
 .34راه اندازی سیستم مدیریت فایل :این سیستم که با استفاده از پروتکل  FTPراه اندازی شده است،
بمنظور استفاده اساتید و دانشجویان در نظر گرفته شده است بدین صورت که اساتید با کاربری خود
میتوانند به سیستم  loginنموده و اطالعات و فایلهای مورد نیاز خود را در آن ذخیره نمایند تا
دانشجویان از آن استفاده نمایند .در این سیستم مجوز استفاده برای کاربرانی که در سیستم تعریف
شده اند (اساتید)  Full Acsessو برای کاربران عادی (دانشجویان)  Readمیباشد .از جمله
قابلیتهای این سیستم میتوان به سهمیه بندی فضای ذخیره سازی کاربر و امکان مشاهده
اطالعات توسط دیگران اشاره نمود.
 .35راه اندازی آنتی ویروس تحت شبکه  : Kasperskyاین ضد ویروس بر روی یک سرور متصل به
اینترنت نصب شده و در زمانهای خاصی بانک اطالعاتی آن از طریق اینترنت بروز رسانی میگردد و
کاربرانی که از این آنتی ویروس استفاده مینمایند جهت بروز رسانی نرم افزار از طریق شبکه محلی
به سرور متصل شده و با سرعت باال عمل بروز رسانی را انجام میدهند .جهت نصب این آنتی
ویروس یک فایل اجرایی تهیه شده که بعد از اجرا و نصب بایستی نام کامپیوتر به مدیر سیستم
اعالم گردد تا لیسانس نرم افزاری از طریق شبکه ارسال گردد.
 .36راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری :جریان اطالعات در یک سازمان به مثابه جریان خون در بدن
حیاتی است .این در حالی است که تنوع و پراکندگی اطالعات سازمانی عامل سردرگمی در تصمیم
گیری است .سیستم اتوماسیون اداری بستری ایجاد میکند تا انواع مختلف این موارد اطالعاتی از
قبیل پیامها  ،مکاتبات (وارده و صادره) و فعالیتها و کارهای انجام شده شخصی و سازمانی از درون
کارتابل شخصی آنها قابل دسترسی ،سازماندهی  ،مدیریت و طبقه بندی باشد.
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فصل پنجم :مرکز رشد فناوری
 -3معرفی مرکز رشد فناوری
مرکز رشد ،مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و
توسعه حرفههای جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف منتهی
به فناوری متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند ،پشتیبانی میکند.
مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل از سال  0931با کسب مجوز از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با هدف بسترسازی در راستای ایجاد فرصتهای شغلی مناسب به منظور جذب
کارآفرینان جوان و دانشآموختگان دانشگاهی در زمینههای فناوری ،ایجاد فضای مناسب جهت تجاری
کردن دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه ،رشد و گسترش واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان و کمک
به توسعه اقتصادی و صنعتی محلی مبتنی بر دانش و فناوری مشغول خدمت رسانی در این عرصه است.

خ مشی:
مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به عنوان محور اساسی توسعه کسب و کار
دانشبنیان در استان مازندران تالش مینماید تا با رویکرد تعالی مستمر در حوزههای مدیریت ،نیروی
انسانی ،آموزش و فناوری با ارائهی بهترین خدمات به واحدهای فناور ،مخترعین و کارآفرینان جوان،
نقش اساسی در توسعه اقتصادی ،علمی و فناوری کشور ایفا نماید.

تاریخچه مراکز رشد:
امروزه انکوباتورها یا مراکز رشد در زمره زیرساختهای حمایتی کشورها میباشند .نهادهایی که برای
پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک دانشبنیان تاسیس میشوند .مراکز رشد به مفهوم اخیر ،در دهه
 0351در ایاالت متحده پدیدار شده به گونهای سریع رشد و گسترش یافتند ،به طوری که امروزه بیش از
 9111مرکز رشد در سراسر جهان در حال فعالیت میباشند .در ایران نیز در حدود سال  0916این ایده
عنوان و اولین مرکز رشد در سال  0913در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مرحله اجرا رسید و این
شهرک شروع به پذیرش هستهها و واحدهای فناور کرد .در حال حاضر بیش از  011مرکز رشد در ایران
مشغول فعالیت هستند.

 -2استقرار واحد فناور:
استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به دو صورت است:

27

…..…..………..……….….گز ا ر ش عملکرد پژوهشی………………………...….

 .0دوره رشد مقدماتی :دورهای است حداکثر  6ماهه که در آن به افراد و گروهایی مستعدی
که دارای ایدههای نو مبتنی بر فناوری هستند ،مشاوره و آموزشهای الزم برای شناخت بازار،
شناسایی گروه کاری ،تثبیت ایده محوری و کسب هویتهای حقوقی مستقل داده میشود.
زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا  3ماه قابل افزایش است.
 .2دوره رشد :دوره ای است حداکثر  9ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
به معیارهای رشد یافتگی دست یافته اند و پس از آن از مرکز رشد خارج میشوند .زمان این
دوره نیز با تصویب شورای مرکز رشد تا  5سال قابل افزایش است.

 -1هستهها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی
نوشيروانی بابل:
جدول  -3فهرست نهایی هستهها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری مستقر در
مرکز رشد فناوری
ردی

نام واحد فناور  /مدیر عامل  /مسئول
هسته

0
2
9
4
5
6
1
3

ایده محوری

هسته

ساخت دستگاه اندازهگیری هم محوری
دکتر روزبه شفقت روتورهای پرسرعت به صورت مکانیکی و
نوین فن آوران فیروز
لیزری
طراحی و تولید سیستمهای
دکتر علی معظمی
تعاونی تولیدی گرمادژ
سرمایش،گرمایش و تهویه پربازده
گودرزی
تولید دستگاه فرز و تراش CNC
مهندس سعید احمدپور
اندیشه سبز
ساخت و طراحی سامانههای هوشمند
پیشگامان انرژی نوژان مهندس الهام حسینزاده
کنترل سوخت موتورخانه
برتر سازان کیهان مهندس مجتبی فرسادی ساخت آجرهای مقاوم در برابر زلزله
مهندس سید محمود
کیت شیر آب اتوماتیک
ایرانیان هیبرید
ریاضی

تاریخ
استقرار

دوره

33/5/5

رشد

33/5/5

رشد

33/5/5

رشد

33/4/0

رشد

 33/6/9رشد
رشد
33/00/3
مقدماتی
 /00/06رشد
دستگاه ساحل پاک کن
یکتا کار اعتماد شمال مهندس موسی باللی
 33مقدماتی
زیست گستر طبرستان مهندس میر مسعود شناسایی و تهیه میکرواروگانیسمها جهت  /00/01رشد
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3
01

فناوران سبز شمال
ابتکار ایمن ساز

00

داده پردازان آرین

02

فرا اندیش سارویه

حذف الکل اتیلیک از پسابهای صنعتی  33مقدماتی
حسینی
تولید مایعات سوختی و قیرهای پلیمری از  /00/03رشد
مهندس جواد احمدپور
 33مقدماتی
زبالههای شهری
ناخدا روزبه نخستین شبیه ساز بالگرد نجات در دریا و طوفان  31/0/23رشد
ساز
رشد
نرم افزار هوشمند برنامه ریزی درسی
31/4/0
حسین نورانی
مقدماتی
دانشگاهی
رشد
طراحی و ساخت سامانه هوشمند کنترل
31/4/0
سعید خوشگوئیان
مقدماتی
مصرف برق

شکل  -3نمودار تعداد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری به تفکيک سال
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 -4کارگاهها و سمينارهای آموزشی برگزار شده توس

مرکز رشد فناوری

دانشگاه صنعتی بابل
جدول  -2فهرست نهایی کارگاهها و سمينارهای آموزشی برگزار شده توس مرکز رشد
فناوری دانشگاه صنعتی بابل
ردی

0
2

9

4
5
6
1
3
3
01
00
02

عنواو کارگاه یا سمينار آموزشی

خالقیت و زندگی
بهرهوری و کسب و کار دانش بنیان
(کارآفرینی)
کسب و کارهای دانشبنیان با
محوریت مراکز رشد و پارکهای
علمی و فناوری (نقش مدیریت ارشد
سازمان موسس)
شرکتهای دانش بنیان (فرآیند
پذیرش و ارزیابی در مرکز رشد
همراه با پرسش و پاسخ)

مدرس  /سخنراو

مهندس عراقی (عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
مهندس احمدپور
(مدیر واحد فناور مستقر در مرکز رشد)

مخاطباو

زماو

واحدهای فناور

مهر 33

واحدهای فناور

آبان 33

واحدهای فناور،
مهندس مهدوی (مدیر پارکها و مراکز
مسئوالن دانشگاه و
رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
مدیران استانی

آذر 33

واحدهای فناور،
مهندس مهدوی (مدیر پارکها و مراکز
اعضای هیئت علمی آذر 33
رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
و دانشجویان
دکتر طبیبی
واحد های فناور آبان31
تدوین طرح تجاری
(مدیر مرکز آموزش بازرگانی)
واحدهای فناور،
آشنایی با جشنواره ملی فن آفرینی
دکتر علیمرادی (دبیر جشنواره شیخ بهایی) اعضای هیئت علمی آبان 31
شیخ بهایی
و دانشجویان
شهریور
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
بازاریابی و تحقیقات بازار
31
شهریور
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
بازاریابی بین الملل
31
مهر31
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
اصول و مهارتهای انبارداری
مهر31
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
لجستیک و زنجیره تامین
شهریور و
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت منابع و رفتار سازمانی
مهر31
شهریور و
واحدهای فناور
با همکاری مرکز آموزش بازرگانی
مدیریت روابط با مشتری
مهر31
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شکل -2نمودار تعداد کارگاه آموزشی مرکز رشد فناوری به تفکيک سال

شکل -1نمودار ميزاو تسهيالت اعتباری پرداخت شده مرکز رشد به تفکيک سال
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 -5ميزاو تسهيالت اعتباری پرداخت شده به واحدهای فناور مستقر در مرکز
رشد فناوری
جدول  -1ميزاو تسهيالت پرداختی به واحدهای فناور در سالهای  77تا 09
نام واحد فناور/
هسته

دوره

تاریخ استقرار

رشد

33/5/5

نوین فن آوران
فیروز
رشد
تعاونی تولیدی
گرمادژ
اندیشه سبز پیش رشد /
رشد

سال 3177

سال 3170

سال 3109

(ميليوو ریال) (ميليوو ریال) (ميليوو ریال)

011

051

-

-

011

-

( 0933/5/5پیش
رشد)
( 0933/6/90رشد)

45
( دوره پیش
رشد)

011
(دوره رشد)

(011در دست
اقدام)

پیشگامان انرژی
نوژان
برترسازان کیهان

0933/4/0

-

221

-

رشد

0933/6/9

-

91

-

ایرانیان هیبرید

پیش رشد

0933/00/3

-

91

-

0933/00/06

-

91

-

91

-

91

-

رشد

پیش رشد

یکتا کار اعتماد
شمال
زیست گستر پیش رشد
طبرستان
فناوران سبز پیش رشد
شمال
رشد
ابتکار ایمن ساز
داده پردازان
آرین
فرا اندیش
سارویه

پیش رشد
پیش رشد

33/5/5

0933/00/01
0933/00/03
0931/0/23

-

(021در دست
اقدام)
(41در دست
اقدام)
(41در دست
اقدام)

0931/4/0
0931/4/0
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جدول  -4ميزاو تسهيالت اعتباری پرداختی مرکز رشد به تفکيک سال
3109
(ميليوو ریال)

سال
3177

3170

(ميليوو ریال) (ميليوو ریال)

دو

( 31در دست بررسی)

021

45

ره
پيش رشد
دو

(221در دست بررسی)

611

011

رشد ره

829

345

جمع

199

 -6حضور مرکز رشد فناوری در نمایشگاهها ،همایشها و جشنوارهها و سمينارها
جدول  – 5فهرست نهایی حضور مرکز رشد در نمایشگاهها و همایش ها و سمينارهای استانی
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