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 خدا نام به

 :گذاردصحه می هاای از آنبخش عمدهبودن  ناپذیراجتنابکه بر های اصلی بودجه پژوهش و فناوری بخش

-التأليف و چاپ کتاب و نشريات، خريد کتب و نشريات، بانکالتشويق مقاالت، حق، پژوهانه، حقپژوهشیهای های مطالعاتی و مأموريت فرصت

-،  مراسم و جوايز، پشتيبانی فعاليت)انفورماتيک + آزمايشگاه مرکزی( ارزی، پهنای باند اينترنت، پشتيبانی فناوریهای اطالعاتی، کتب و نشريات 

 )برنامه راهبردی( های پژوهشی و فناورانه

 (ریال میلیون برحسب) پژوهانه و التشویقحق فناوری، و پژوهش معاونت بودجه

 سال
 تخصيصدرصد  و فناوری پژوهشمعاونت بودجه 

 بودجه جاری

 مبلغ

 التشويقحق

مبلغ پژوهانه در 

 بودجه

ميزان 

 تخصيص

ميزان 

 تعمير و تجهيز جاری مصرف

1390 12845 124 20/56 1442 7،000 3،934 3،963 

1391 19000 441 50 92 11،000 5،500 4،251 

1392 22644 1300 60/71 801 8،000 5،728 3،706 

1393 25300 3000 04/34 110 14،000 4،765 5،965 

1394 19000 2000 50 1726 10،000 5،000 3،588 

1395 37000 3000 55 2487 12،000 6،600 5،104 

1396 50700 3900 35 3620 18،000 9،000 6،547 

1397 51000 4500 35 4934 18،000 7،200 6،565 

صدی درمقرر شد که از محل تخصيص صد 1397درصد در نظر گرفته شده بود. در ابتدای سال  50، ميزان تخصيص پژوهانه 1396درصدی بودجه در سال  35شايان ذکر است، عليرغم تخصيص 

 100نيز به  1396سال  درصد و به تبع آن تخصيص پژوهانه 76/58به معاونت پژوهش و فناوری، ميزان تخصيص بودجه اين معاونت به  میلیارد ریال 12، با اختصاص 1396بودجه دانشگاه در سال 

 درصد منظور گرديده است. 40درصدی بودجه، ميزان تخصيص پژوهانه  35باشد که عليرغم تخصيص نيز تا انتهای دی ماه می 1397درصد ارتقاء يابد. تخصيص بودجه سال 

 عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان طی سالهای اخیر گزیده

            
 WoSدر  دانشگاه زنجان استنادات تعداد                             WoSدر  به نام دانشگاه زنجان نمایه شده مقاالت تعداد             

 
 WoS ( دانشگاه براساسH-indexشاخص هرش )
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 ISI مقاالت تعداد

 
 ISI مقاالت تعداد سرانه

 
 JCR گروه موضوعی تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت موجود در ده درصد اول

 
 Q1 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد
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 Q2 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد

 

 Q3 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد

 

 Q4 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد

 

 (IF)بدون  WoS در شدهنمایه مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد
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 Scopus و ISI مقاالت تعداد

 

  Scopus و ISI مقاالت تعداد سرانه

 
 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مقاالت تعداد

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مقاالت سرانه
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 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت تعداد

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت سرانه

 

 سایر مجالت در مقاالت تعداد

 

 سایر مجالت در مقاالت تعداد سرانه
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 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد

 
 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه

 
 خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد

 
 خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه
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 خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد مجموع

 

 خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه

 

 ISI مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد

 
 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد
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 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد

 
  سایر مجالت در مقاله انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد

 
 داخلی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد

 

 خارجی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد
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 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح تعداد

 

 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ

 

 داخلی پژوهشی هایطرح تعداد

 

 داخلی پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ
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 منتشره هایکتاب تعداد

 

 پهنای باند اينترنت 

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 سال

 50 100 155 155 165 210 305 410 (Mbsپهنای باند اينترنت )

 40 38 37 5/29 5/28 5/31 23 5/17 هزينه ماهانه )ده ميليون ريال(

 

 

 

 و دستاوردها فعالیتها برخی از اهم

  هتای  فعاليتت انتواع  منصتفانه از  صتاداانه و   پشتتيبانی سازی و شفافرسانی، اطالعدر سايه  به پژوهش و فناوریايجاد اعتماد

  پژوهشی و فناوری

  در اوايل سال( و در حد امکان هزينه کرد پژوهانه )اعمال تخصيص اابل توجهتسهيل و تسريع 

 )حمايت از طرحهای پژوهشی )تسريع در پرداخت از محل بودجه جاری معاونت 

 التشويق مقاالت علمی پژوهشی معتبرپرداخت حق 

  درصد اول گروه موضوعی  10افزايش صد در صدی حق التشويق مقاالت وااع درJCR 

  دانشگاه تخلفات پژوهشیبررسی  گروه تخصصیتشکيل 

 هفت  96 سال که با اصالح روال دربوده  93و  91در سالهای مورد  4ها تعداد همايشبيشترين  علمی:همايشهای  حمايت از

 .شده است و نهايی ريزینيز تاکنون پنج همايش برنامه 98ايش برگزار شده و برای سال هشت هم 97 سال و در

 ساالنه(، انتشارات، مجالت علمی و ... نامه پژوهانهبازنگری آيين( 

 نامه امتيازدهی فعاليتهای پژوهش و فناوری آيين نامه ارتقاء )برای اولين بار در دانشگاه(تدوين شيوه 

  پژوهشی و فناوریدستورالعمل اعطای پايه تشويقی تدوين 

  آيين نامه ترفيع و فناوری بخش پژوهشیتدوين 

  ترويج و نهادينه کردن مشارکت  اعضای هيأت علمی در ارتقاء دانشگاه از طريقSWo ،Scopus  ،Googlescholar  و

Webometric   

  پژوهشی تابستانهحمايت از فرصتهای مطالعاتی و مأموريتهای 

  6:  97   0: 96   2: 95  3: 94  1: 93  1: 92فرصت مطالعاتی  

   16: 97   9: 96   4: 95مأموريت پژوهشی تابستانه    

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/dastorr.pdf
https://mail.znu.ac.ir/webmail-prof/?/Min/Share/2JShZnRYw5
https://mail.znu.ac.ir/webmail-prof/?/Min/Share/4d6u7xP9NP
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action
https://samp.znu.ac.ir/web/rs-scopus-citation
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=492329271921664765
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
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  دانشجويان مشمول استفاده از جوايز و تسهيالت بنياد ملی نخبگانامور مربوط به 

  و در  هجده نفر 96-97، در سال تحصيلی پانزده نفر 95-96، در سال تحصيلی هفت نفر 94-95در سال تحصيلی

 چهارده نفرتاکنون  97-98سال تحصيلی 

  سه سال اخير( عنوان دبير ستاد استانیهفته پژوهش و فناوری استان بههای برنامهمشارکت در اجرای(  

 با امکانات جديد  سمپبرداری از نسخه دوم بهره 

 سينا وب( دانشگاه نشريات الکترونيکی سامانه اندازیراه و خريداری(  

 فهرست در و دکتر صالح مبين دکتر عباس ربيعیفرد، دکتر محمدحسين رسولی، علی رمضانی دکتر آاايان گرفتن ارار 

 97 و 96های در سال ISI برتر درصد يک پژوهشگران

  نامه پسادکتریآيينتدوين و تصويب 

  (نفر مورد حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران 6)محقق پسادکتری  10جذب 

 حوزه گزارش ارائه و تکميل زمينه در برتر دستگاه ده عنوانبه عتف وزارت فناوری و پژوهش معاون از تقدير لوح دريافت 

 کشور فناوری و تحقيقات

  :المللی()چهار اختراع بين 1: 97سال   3: 96سال   6: 95سال    2: 94سال  1: 93 سال  1: 87 سالثبت اختراع معتبر 

  نامه ارزيابی، حمايت و انتقال فناوری دانشگاه زنجانشيوهتدوين و تصويب  

 فکری دانشگاه زنجان هایسازی دارايیتجارینامه ايجاد، مديريت و آيين دوين و تصويبت 

 های فناورانه شامل:حمايت از طرح 

  تابش نيتلسکوپ زمانتقال (Earthshine Telescopeبه ارزش پانصد هزار يورو از ) دانمارک یموسسه هواشناس 

(DMIبه مدت ده ))سال )دانشکده علوم 

  گوسفند شال )دانشکده کشاورزی(طرح چندالوزايی 

 های نوين زيستی(کارگاه کشت جنين )پژوهشکده فناوری 

 های فناورانه )دانشکده مهندسی(:طرح 

 وسعه تکنولوژی طراحی و ساخت پرينتر سه بعدی در دانشگاه زنجانت 

 فعال مغناطيسی ياتااان ساخت و طراحی 

 ارتقاء دستگاه آزمون ضربه سقوط آزاد 

  95 سال در ايران اطالعات فناوری سازمان از آپا مجوز مرکزاخذ  

 ريال و دو ارارداد متکی به  ميليارد 11 ايران به مبلغ کل  اطالعات فناوری عقد دو فقره ارارداد مستقيم با سازمان

 ريال 2،900،000،000مجوز آپا به مبلغ 

  نامه با وزارت امور خارجه و آکادمی علوم مغولستان()عقد تفاهم شناسیگروه پژوهشی ايلخانیتأسيس 

  00280عقد ارارداد پژوهشی به مبلغ ( دالر با مرگز مطالعات آسيای ميانهIICASوابسته به يونسکو، به ) منظور

 و يک طرح پژوهشی  حکومت ايلخانان و تأثير آن بر جاده ابريشمالمللی برگزاری همايش بين

 درصد معاونت پژوهش و فناوری( 50)عليرغم تخصيص کمتر از  رصدی بودجه حوزه فناوری اطالعاتتخصيص صد د 

  افزايش پهنای باند اينترنت ازMbs 165  درصد افزايش پنهای باند  150) 96-97در سال  410به  93-94در سال

 درصد افزايش ايمت( 35با 

 مورد نياز )سرور و ...( افزاریو همچنين تأمين تجهيزات سخت حمايت از طراحی داخلی وبسايت دانشگاه 

 دانشگاه و  607، دانشگاه زنجان از ميان 2018در سال  وبومتريکبندی اعالم شده توسط نظام براساس آخرين رتبه

 جهان 2361کشور و جايگاه  37زش عالی ايران، رتبه مرکز آمو

http://www.znu.ac.ir/research/98-97
http://www.znu.ac.ir/research/students-under-protection-1394
http://www.znu.ac.ir/research/students-under-protection-1395
http://www.znu.ac.ir/research/student-under-protection-1396
http://www.znu.ac.ir/research/98-97
https://samp.znu.ac.ir/
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/pas-dr.pdf
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/shivehhh.pdf
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/aein-modiriyat.pdf
http://cert.znu.ac.ir/apa/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%be%d8%a7/
http://ilkhanid.znu.ac.ir/
http://www.unesco-iicas.org/
http://conf.isc.gov.ir/igisr97
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29


12 
 

 اادامات در حوزه آزمايشگاه مرکزی 

 مرکزی آزمايشگاه حوزه در عتف وزارت از تقديرنامه کسب 

 در االب آزمايشگاه مرکزی تجهيزات آزمايشگاههای تحقيقاتی )سرويس و تعمير( حمايت 

 دستگاه خريد GC-MASS ريال 3،500،000،000بر  بالغ مبلغی با 

 ها و پژوهشکده در االب آزمايشگاه مرکزیبانی از تجهيزات آزمايشگاهی دانشکدهيپشت 

 مشارکت در حوزه ايمنی آزمايشگاهها و کارگاهها 

 درصد معاونت پژوهش و فناوری( 50)عليرغم تخصيص کمتر از  تخصيص صد درصدی بودجه کتابخانه مرکزی 

  ها ها، و پيشنهاده ها، رساله نامه های برگزيده در ثبت و همانندجويی پايان دانشگاهارار گرفتن در فهرست 

  موجود همه پايگاه های مقاالت و کتابهای داخلیدر کنار  التين پايگاه اطالعاتی 19اشتراک آنالين 

 سامانه الکترونيکیمحور نمودن خريد و تامين کتابهای مورد نياز کاربران دانشگاه از طريق سفارش 

 طی سه سال اخير هزار جلد کتاب 15بيش از  نويسی خريد و فهرست 

 برگزاری کارگاه آشنايی با پايگاه های اطالعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی برای دانشجويان تحصيالت تکميلی 

 

 اقدامات آینده:موارد پیشنهادی و برخی از اهم 

 های منصفانه در ارتباط با انواع فعاليتصاداانه و  حمايتسازی و در سايه شفاف به پژوهش و فناوریاعتماد  ادر نهادن به

 پژوهشی و فناوری و تالش در جهت تقويت آن

 های امناها و تأکيدات هيأتموضوعات راهبردی، گرايشريزی و اادام عملی در راستای تحقق برنامه  

 ای از بودجه معاونت پژوهش و فناوریناپذير ديدن بخش عمدهاجتناب 

  و زمينه سازی برای کارت اعتبار پژوهانه يارد تومان کسر بودجه(ميل 2توجه ويژه به تأمين اعتبار پژوهانه )با بيش از 

 )تفکيک بودجه تأمين پهنای باند اينترنت )در االب اراردادهای ساليانه 

 سرور، هارد و ...( و فناوری اطالعات در اولويت ارار دادن خريدهای مربوط به حوزه انفورماتيک( 

 التشويق مقاالتهنگام حقپرداخت به 

  دستورالعمل اعطای پايه تشويقی پژوهشی و فناوریو اجرای  صويبتانجام مراحل 

 التشويق مقاالت به دانشجويانتدوين دستورالعمل محاسبه و پرداخت حق 

 ( صندوق پژوهش و فناوری  نوآوری،کلينک صنعت،  رحهای پژوهشی،ساماندهی طتقويت بخش فناوری و ارتباط با جامعه

  ارزش آفرين اشراق(

  ساختمان آزمايشگاه مرکزی و بهره برداری از آن اندازیراهتسريع در 

 دانشگاه ساماندهی موزه 

  و کتابخانه مرکزی)مرکز سوئيچينگ( اختصاص بودجه ويژه اعالن و اطفای حريق برای بخشهای انفورماتيک 

 

 

 

 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/30785/
https://irandoc.ac.ir/news/3044
http://online.semantak.ir/
http://www.znu.ac.ir/library/persian-databases
http://www.znu.ac.ir/orderbook/
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/adminfina/files/Rahbord94.pdf
https://mail.znu.ac.ir/webmail-prof/?/Min/Share/2JShZnRYw5
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 سخن پایانی

 بارم همه شوقکوله

 بر لبم مثنوی سبز بهار

 دربدر در پی مفهوم شکفتن بودم

 با اميدی که تو در باغ دلم روياندی

 راه را با همه سختی آن پيمودم

 آری ای خوب، اگر

 نظر لطف تو در کار نبود

 ماندممن در آغاز خودم می

 اينک ای آنکه همه دار و ندارم از توست

 فهمیتنها تو مرا میای که 

 پر از احساس تمنا و نياز

  باز هم چشم به دستان کريمت دارم

 

 

 وَمَا تَوْفِيقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ


