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گاه ارومیه اتریخچه ی دانش

دانشــگاه ارومیــه بــه عنــوان یــک مرکــز آمــوزش عالــی در اســتان 

آذربایجــان غربــی ابتــدا در قالــب آموزشــکده در یــک بــاغ 15 هکتــاری 

در مســیر جــاده بنــد بــه ریاســت آقــای مهنــدس شــیبانی در ســال 

1344 تاســیس گردیــد. در آن زمــان تعــداد اعضــای هیــأت علمــی 

بســیار محــدود بــوده و در هــر دوره تعــداد 20 الــی 30 نفــر دانشــجو 

بــرای آمــوزش در علــوم کشــاورزی پذیرفتــه و بــا درجــه کاردانــی فــارغ 

التحصیــل مــی شدند.دانشــجویانی کــه مایــل بودند می توانســتند تا 

درجه کارشناســی در دانشــکده کشــاورزی کرج وابســته به دانشــگاه 

تهــران بــه تحصیــات خــود ادامــه دهند.در ســال 1348 موافقت نامه 

ای بیــن بنیــاد خــاور نزدیــک و وزارت فرهنــگ وقــت جهــت افزایــش 

دوره دانشــکده از دو ســال بــه چهــار ســال بــه امضــاء رســید و آقــای 

دکتــر جعفــر راثــی ریاســت دانشــکده را عهــده دار شــده ، در ایــن بیــن 

نمایندگان بنیاد خاور نزدیک تهیه کتب آموزشی به زبان انگلیسی 

و تجهیــزات آزمایشــگاهی بــرای دوره چهارســاله دانشــکده کشــاورزی 

و دامپزشــکی را بــه عهــده گرفــت. گرایشــهای آموزشــی شــامل رشــته 

هــای کشــاورزی ، دامپــروری و اقتصــاد خانــه بــود کــه بــا پایــه گــذاری 

پنــج گــروه آموزشــی شــامل علــوم پایــه، علــوم گیاهــی، علــوم دامــی، 

مهندســی کشــاورزی و آموزش روســتایی حمایت می شــد. کتابخانه 

مرکــزی دانشــکده بــه ســرعت بــا کتابهــای منتخــب تجهیــز و تعــداد 

آغــاز  در  رســید.  ســال  در  نفــر  بــه 150  دانشــجویان جدیدالــورود 

همــکاری بنیــاد خــاور نزدیــک بــا دانشــکده کشــاورزی و دامپــروری، 

مزرعــه وســیعی در نازلــو واقــع در حومــه شــهر ارومیــه بــه وســعت 

400 هکتــار خریــداری شــد . پردیــس نازلــو در 11 کیلومتــری مســیر 

جــاده مــرز ســرو بــا ترکیــه و بــا فاصلــه 19 کیلومتــری از پردیــس شــهر 

قــرار داشــت. در ابتــدا ســاختمان هــای دامپــروری جهــت نگهــداری 

گاو وگوســفند و ماکیــان بــه منظــور آمــوزش عملــی دانشــجویان و بــا 

سرپرســتی متخصصیــن بنیــاد خــاور نزدیــک احــداث شــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه یــک دانشــکده پزشــکی، 87 ســال قبــل از 

تاســیس آموزشــکده کشــاورزی ارومیــه و 56 ســال قبــل از تاســیس 

دانشــگاه تهــران، در ســال 1257 شمســی در محــل بــاغ 15 هکتــاری 

فــوق الذکــر، توســط یــک ایرانــی آمریکایــی االصــل  بنیانگــذاری شــد. 

آقــای دکتــر ژوزف کاکــران کــه خــود متولــد ارومیــه بــود ، تحصیــات 

پزشــکی را در نیویــورک آمریــکا گذرانــده و ســپس بــا مــدرک دکتــرا بــه 

ارومیــه بازگشــت .

ارومیــه،  دامپــروری  و  کشــاورزی  دانشــکده  تاســیس  دنبــال  بــه 

دانشــکده های دامپزشــکی و علوم در راســتای توســعه کمی و کیفی 

دانشگاه در سال 1356 افتتاح شدند که منجر به تاسیس دانشگاه 

ارومیــه گردیــد. پــس از آن فعالیــت گســترده ای بــرای توســعه پردیس 

نازلــو بــه عمــل آمــد کــه بــه تدریــج و بــه نوبــت هــر ســه دانشــکده فــوق 

الذکــر بــه پردیــس نازلــو انتقــال یافتنــد.

ــز  ــح اســت کــه در ســال 1359 دانشــکده پزشــکی نی ــه توضی  الزم ب

در دانشــگاه ارومیــه تاســیس شــده و تــا ســال 1364 بــه فعالیــت خــود 

ادامــه داد و ســپس در نتیجــه تغییراتــی کــه در ســطح وزارت پیــش 

آمــد از دانشــگاه ارومیــه جــدا گردیــد.
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بسمه تعالی

زگارش ذیل ثمره تالش اه و مجاهدت اهی     دمریان دلسوز، استادان رگانقدر، کارکنان خدوم 

گاه ارومیه رد طول بیش از هفت سال گذشته می باشد.  و دانشجویان زعزی دانش

علی رغم رشایط وژیه حاکم رب کشور نظیر تحر  یم اهی ظالماهن و ظهور بیماری       کووید 19،

گاه ارومیه توانست     پیشرفت اهی اقبل توجهی را رد تمامی زمینه اه کسب    نماید.   دانش

کاران زبرگوار و رفزندان دانشجوی     زعزیم رب خویش رفض می دانم از زحمات تمامی هم

 تشکر  نمایم. ان شااهلل این موفقیت   اه سنگ بنای توفیقات بیشتر رد آینده باشد. 

هب امید رفدایی بهتر 

گل رماد تو آ   نگه نقا  ب بگشاید            هک خدمتش چو نسیم سحر توا  نی   رکد

گاه ارومیه دکتر رحیم حب نقی    رییس دانش



89



89



1011



1011



1213 1213

گاه ارومیه رد حوزه آموزشی زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای حدفاصل سالهای 13921392 الی  الی 14001400
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نسبت دانشجو به استاد

ایجاد رشته-گرایشهای جدید

برگزاری 37 مورد کارگاه های آموزشــی

ارتقاء از نسبت : 37/2 به 23/6

جذب هیئت علمی و افزایش تعداد عضو  هیئت علمی:

 از 440 نفر به 508 نفر  و کاهش پذیرش دانشجو از 16390 به 12000

تعداد رشته های کارشناسی از 62 رشته در سال 92 به78 رشته 

 رشته/ گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد از 124 رشته/گرایش در سال 92 به 143 رشته/گرایش

 رشته/ گرایش های مقطع دکتری از 76 مورد در سال 92 به 81 رشته/گرایش در سال 99 

سیستم مدیریت آموزشی دانشجویان سما

سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی

بررسی مسائل آموزشی دانشکده ها

تبیین وظایف اساتید راهنما و مدیران گروه

آشنایی با روش ها و فنون تدریس  

آشنایی با شیوه های نوین تدریس   

ارزیابــی درونــی  تبییــن اســتاندارهای ســنجش 

و آزمــون ســازی

روانشناسی تعلیم و تربیت   تعامل با دانشجو

تبیین آیتم های سند راهبردی دانشگاه

آشــنایی با قوانین اداری، آموزشــی، پژوهشــی 

و فرهنگــی، هــوش هیجانــی در کالس درس
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تشکیل اداره سرپرستی دانشجویان خارجی

جذب  291 دانشجوی بین المللی و فارغ التحصیلی 29 نفر

راه اندازی سامانه آموزش الکترونیکی  و 
کالس های هوشمند 

ســامانه آمــوزش الکترونیکــی و کالس هــای هوشــمند دانشــگاه از اوایــل ســال 1399 راه انــدازی شــد و 
طــی آن اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه از امکانــات ســامانه )بارگــذاری بیــش از 64 هــزار فایــل بــه عنــوان 

پیوســت و برگــزاری بیــش از 40 هــزار کالس آنالیــن( در طــی دو تــرم بهــره منــد شــدند.
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راه اندازی دوره آزمون بسندگی 
)UUET(زبان انگلیسی

راه اندازی دوره آزمون مهارت 
)EAP(زبان انگلیسی

تدوین شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی

در راســتای حمایــت از دانشــجویان دکتــری و ارتقــای ســطح آگاهــی آنــان از زبــان انگلیســی، ایــن 
دانشــگاه در ســالهای 96 تــا 99،  15 دوره آزمــون بســندگی زبــان انگلیســی)UUET( برگــزار نمــود 
و براســاس مصوبــة شــورای آموزشــی دانشــگاه و حمایتهــای هیئــت رئیســه دانشــگاه مقــرر شــد تــا 

ایــن آزمــون 6 بــار در ســال برگــزار شــود.

در راســتای تقویــت بنیــه زبــان انگلیســی دانشــجویان دکتــری و ارتقــای ســطح آگاهــی آنــان ، ایــن 
دانشــگاه در ســالهای 98 تــا 99،  8 دوره آزمــون  مهــارت زبــان انگلیســی)EAP( برگــزار نمــود

ایــن حــوزه بــرای ســامان دادن بــه امــور آموزشــی دانشــجویان و اجــرای دقیــق بــه دور از اعمــال 
ســالیق فــردی، از ســال 92 بــا توجــه بــه تغییــر آیین نامه هــای آموزشــی در مقاطــع مختلــف، 5 
شــیوه نامــه اجرایــی آییــن نامــة آموزشــی را تدویــن و بــه مرحلــة اجــرا در آورد. ناگفتــه نمانــد کــه 
تدویــن شــیوه نامــة اجرایــی بــرای آییــن نامه هــای آموزشــی در دانشــگاه ارومیــه بعــد از چندیــن 

ســال فعالیــت آموزشــی بــرای نخســتین بــار در مدیریــت جدیــد مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
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راه اندازی سامانه های جدید
جهت پیشبرد اهداف آموزشی

توسعه سیستم مدیریت
 درخواستهای دانشجویی

دانشــگاه ارومیــه تــا ســال 92 بــرای اجــرای برنامه هــای آموزشــی خــود تنهــا متکــی بــه یــک ســامانه یعنــی ســامانه 
آموزشــی ســما بــود امــا از ســال 92 بــرای تســهیل رونــد آموزشــی و حمایــت از اســاتید و دانشــجویان جهــت ثبــت 

ســریع اطالعــات، 7 ســامانه جدیــد راه انــدازی شــد. 
»سامانه ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید«

»سامانه بررسی پرونده های ارتقای اعضای هیئت علمی«
»سامانه مدیریت ابالغ آموزشی و حق التدریس«

»سامانه بایگانی الکترونیک پرونده های دانشجویان«
»سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی«

»سامانه برنامه جامع موبایل استاد موسوم به استادیار سیستم حضور و غیاب آنالین«
»سامانه مدیریت درخواستهای دانشجویی«

»سامانه آموزشی هم آوا«
از سامانه های مهمی بود که حوزه معاونت آموزشی خود را ملزم به تجهیز و بهره مندی از آنها کرد.

بررسی درخواست های دانشجویان در سیستم مدیریت درخواست ها بصورت  غیرحضوری شامل: »درخواست 
حذف درس، درخواســت حذف ترم، درخواســت حذف اضطراری، درخواســت معرفی به اســتاد، درخواســت حذف 

پزشــکی، عــدم انتخــاب واحــد، تکمبل فرم تایید معــدل و..

راه اندازی سامانة بایگانی الکترونیک 
پرونده های دانشجویان )سبا(

خریداری سامانه ثبت نام و مصاحبه دکتری

استخراج اسناد از پرونده های دانشجویی جهت اسکن و انتقال به اتوماسیون سبا

بررسی پرونده الکترونیکی بیش از 2000 داوطلب دکتری در سامانه مذکور
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تأسیس شورای برنامه ریزی آموزشی 
و پژوهشی و دفتر رصد شغلی دانش آموختگان

جذب دانشجویان استعداد درخشان
 )از سال 1392 تا 1399(

تشکیل جلسات هیات ممیزه 
آمار ارتقای همکاران از سال 1392 تا 1399

آمار فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت  
خارج و داخل دانشجویان دکتری

در راســتای تــالش  بــرای نیــل بــه ارتقــای کیفیــت آموزشــی، تأســیس شــورای برنامــه ریــزی 
آموزشــی و پژوهشــی، دفتر رصد شــغلی دانش آموختگان دانشــگاه ارومیه و شــورای مشــورتی 
نمایندگان دانشــجویان مقاطع ســه گانه از ابتکارهای ســازندة این دوره از مدیریت دانشــگاه 
بــود.الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا تــالش همــکاران دفتــر رصــد شــغلی، دانشــگاه ارومیــه براســاس 
گــزارش ســامانة پیمایــش دانــش آموختــگان آمــوزش عالــی ایــران، بــه لحــاظ جلــب مشــارکت 
دانــش آموختــگان خــود جهــت تکمیــل اطالعــات شــغلی در میــان دانشــگاههای کشــور رتبــة 

اول را  در ســال 1398 احــراز نمــوده اســت.

695 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد
144 نفر دانشجوی دکتری

72 نفر مربی به استادیار
202 نفر استادیار به دانشیار

55 نفر دانشیار به استاد

102 نفر فرصت داخل و 72 نفر فرصت خارج
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گاه ارومیه رد حوزه ژپوهش و فناوری زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای حدفاصل سالهای 13921392 الی  الی 14001400
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وضعیت پژوهشی دانشگاه براساس شاخص های
 علم سنجی در پایگاه های استنادی معتبر

وضعیت پژوهشی دانشگاه براساس شاخص های
 علم سنجی در پایگاه های استنادی معتبر

تحلیــل  اطالعــات علم ســنجی حاکــی از آن اســت کــه دانشــگاه ارومیــه هــم در امــر کمیــت و 
هــم کیفیــت انجــام پژوهش هــا و انتشــار نتایــج آن هــا همــواره در حــال رشــد بــوده اســت. ایــن 
مهــم را می تــوان در بهبــود شــاخص هایی از قبیــل تعــداد مقــاالت نمایــه شــده در پایگاه هــای 
اســتنادی )Web of Science )WoS و اســکوپوس، نســبت مقــاالت در نشــریات دارای ضریــب 
تاثیــر و کیفیــت بــاال، تعــداد اســتنادات دریافتــی، تعداد مقاالت پراســتناد و تعداد دانشــمندان 

پراســتناد مشــاهده نمــود.

یکــی از نمودهــای رشــد و پویایــی فعالیت هــای یــک دانشــگاه، تعــداد بروندادهــای برگرفتــه از 
تحقیقــات آن اســت و تعــداد انتشــار مقــاالت علمی-پژوهشــی اصیــل شــاخصی بســیار مهــم 
و شایســته توجــه اســت. مجمــوع برونــداد یــا مــدرک Document ثبــت شــده دانشــگاه ارومیــه 
در پایــگاه اســتنادی )Web of Science )WoS ، کــه از جملــه شــامل مقــاالت چــاپ شــده در 

ژورنال هــا، خالصــه مقــاالت ارایــه شــده در همایش هــا و کتــب می شــود، از ســال 1361 تــا 
پایــان ســال 1399 شــامل 7043 مــورد می شــود کــه6433 مــورد از ایــن تعــداد را مقــاالت چــاپ 

شــده در انــواع مجــالت بــه خــود اختصــاص می دهــد.  
اولیــن مقالــه منتشــر شــده از دانشــگاه ارومیــه در مجــالت نمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی 
WoS، مربــوط بــه ســال 1361 )1982( اســت و طــی 20 ســال پــس از آن یعنــی تــا پایــان ســال 

1392 تعــداد مقــاالت چــاپ شــده در نشــریات نمایــه شــده در ایــن پایــگاه بــه 1969 افزایــش 
یافــت. در طــی 7 ســال اخیــر، از ســال 1393 تــا ســال 1399، تعــداد مقــاالت مســتند شــده 
دانشــگاه در پایــگاه مذکــور بــه 6433 مــورد بالــغ شــده اســت کــه معــادل 70 درصــد از کل 

مقــاالت چــاپ شــده دانشــگاه اســت. 
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مجموع مقاله های نمایه  شده دانشگاه در پایگاه مذکور تا پایان سال 1399 به 6433 مورد رسیده است.

 WoS تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی

در فاصله سال های 1361-1399.

در مجموع 4464 مقاله در طی این هفت سال به چاپ رسیده است

 WoS تعداد مقاالت چاپ شده دانشگاه در نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی

در فاصله سال های 1399-1393
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 از مجمــوع 6433 مقالــه چــاپ شــده در فاصلــه ســال های 1361 تــا ســال 1399، تعــداد 4464 

مــورد آن یعنــی معــادل 70 درصــد در طــی هفــت ســال اخیــر بــوده اســت.

مقایسه مجموع مقاالت چاپ شده دانشگاه در نشریات نمایه شده

 در پایگاه استنادی WoS قبل از سال 1393و پس از آن
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کیفیت  چارک Quartile  مقاالت چاپ شده
 WoS در پایگاه استنادی

مقــاالت از نظــر کیفیــت بــه ترتیــب در چهــار چــارک Q1 تــا Q4 جــای می گیرنــد و کیفیــت و همچنیــن ضریــب تاثیــر مقــاالت چــاپ 
شــده از مهمتریــن عوامــل اثرگــذار در جــذب اســتنادات و از اینــرو کســب امتیــاز در نظام هــای رتبه بنــدی دانشــگاه ها اســت. 
براســاس اطالعــات اســتخراج شــده از پایــگاه WoS در فاصلــه بیــن ســال های 1982 تــا 2020، از مجمــوع 5568 مقالــه نمایــه شــده 
دارای ضریــب تاثیــر و چــارک )Documents in JIF Journals(، تعــداد 4180 مقالــه )75 درصــد( مربــوط بــه 8 ســال اخیــر )فاصلــه 
ــا بهتریــن کیفیــت )Q1( رو بــه افزایــش  ســال های 1392 تــا 1399( اســت و نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه نســبت مقــاالت ب
بــوده اســت و تعــداد مقــاالت بــا کیفیــت Q1 در مقایســه بــا دیگــر چارک هــا و بــه ویــژه مقــاالت بــا Q4 افزایــش قابــل توجهــی یافتــه 
اســت، بــه طــوری کــه نســبت مقاله هــای Q1 در ســال 1392 از 21/7 درصــد در ســال 1399 بــه 40/4 درصــد افزایــش و در همیــن 

ســال ها نســبت مقاله هــای Q4 از 20/8 درصــد بــه 12/7 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

مقایســه کیفیــت مقــاالت چــاپ شــده براســاس شــمار مقــاالت در هــر یــک از چارک هــای Q1 تــا Q4  در پایــگاه اســتنادی WoS در 
فاصلــه ســال های 1392-1399. رشــد تعــداد مقــاالت Q1 بویــژه در ســال 1399 افزایــش بســیار چشــمگیری در مقایســه بــا مقــاالت 
بــا چارک هــای دیگــر داشــته اســت. همانگونــه کــه مشــهود اســت شــمار مقــاالت بــا چــارک Q1 در ســال 1392 تقریبــا معــادل 
مقــاالت بــا چــارک Q4 اســت در حالیکــه کــه در ســال 1399 شــمار مقــاالت Q1 ســه برابــر بیــش از شــمار مقــاالت با چارک Q4 اســت.
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مقایســه کیفیــت مقــاالت چــاپ شــده براســاس فراوانــی نســبی )%( مقــاالت در هــر یــک از چارک هــای Q1 تــا Q4  در پایــگاه 
اســتنادی WoS در فاصلــه ســال های 1399-1392. رشــد قابــل توجــه نســبت مقــاالت Q1 در مقایســه بــا مقــاالت بــا چارک هــای 

دیگــر حکایــت از بهبــود چشــمگیر کیفیــت مقــاالت می کنــد. 

 )Documents in Top %1 ( نسبت مقاالت یک درصد برتر
WoS در فاصله سال های 1392 تا 1399 در پایگاه استنادی

نســبت مقــاالت یــک درصــد برتــر ) Documents in Top %1( از 0/5% در ســال 1392 بــه  بیــش از 2 % در ســال 1399 
ــه اســت. افزایــش یافت
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این نمودار نشانگر رشد فزاینده به ویژه طی سال های اخیر است

جذب تجمعی استنادات به مقاالت چاپ شده دانشگاه 

 WoS در فاصله سال های 1367 تا 1399 در پایگاه استنادی

فراوانی نسبی )%( مقاالت چاپ شده با مشارکت محققین دیگر کشورهای 

جهان )International Collaborations( در فاصله سال های 1392 تا 1399 

بررسی داده ها حکایت از افزایش تعداد مقاالت چاپ شده با همکاری محققین دیگر کشورها
 )International Collaborations( دارد، به طوری که نسبت این دسته از مقاالت از 20 درصد در سال 92 به بیش از 

32 درصد در سال 1399 افزایش یافته است.
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تعداد جذب استنادات )به صورت تجمعی( به مقاالت چاپ شده دانشگاه

 WoS در نشریه های نمایه شده در فاصله سال های 1393 تا 1399 در پایگاه استنادی 

سرانه چاپ مقاله 
 WoS در فاصله سال های 1383 تا 1399 در پایگاه استنادی
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 اولین مورد از این دسته از مقاالت در سال 1392 به چاپ رسیده است. 

به جز یک مورد تاریخ چاپ تمامی این دسته از مقاالت برتر سال 1394 و به بعد بوده است و 64 % از آن ها 

در طی دو سال اخیر یعنی سال های 1398 و 1399 به چاپ رسیده اند. 

شمار مقاالت پراستناد چاپ شده دانشگاه در نشریه های نمایه شده 

در پایگاه استنادی WoS بر حسب سال انتشار

فراوانی نسبی )%( مقاالت پراستناد نمایه شده دانشگاه 

در پایگاه استنادی WoS بر حسب سال انتشار
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شمار دانشمندان پراستناد یک درصد برتر
 )WoS-ESI( در فاصله سال های 1392 تا 1399 در پایگاه استنادی

تعــداد اســتنادها یــک از شــاخص های ارزیابــی کیفیــت بروندادهــای علمــی اســت و رشــد کیفیــت دســتاوردهای 

علمــی یکــی از مهمتریــن عوامــل دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی اســت. شــاخص انتخــاب پژوهشــگران برتــر 

تعــداد اســتنادهای دریافتــی از طــرف ســایر پژوهشــگران اســت. پژوهشــگرانی کــه براســاس انتشــارات خــود بــه 

 )WoS-ESI(  باالتریــن ســطح جــذب اســتنادات نایــل می شــوند از طــرف پایــگاه بیــن المللــی کالریویــت آنالتیکــس

در دســته دانشــمندان پراســتناد یــک درصــد برتــر دنیــا جــای می گیرنــد. پژوهشــگران یــک درصــد برتــر دنیــا 14 

درصــد از کل علــم دنیــا را تولیــد مــی کننــد و 24 درصــد از کل اســتنادهای دنیــا را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 

اولیــن بــار در ســال 1394 یکــی از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ارومیــه در زمــره  دانشــمندان پراســتناد جهــان 

قــرار گرفــت و از آن پــس تعــداد ایــن دانشــمندان رو بــه افزایــش بــوده اســت و در آخریــن فهرســت اعالمــی در 

ســال 1399 پنــج نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه موفــق بــه کســب ایــن رتبــه شــده اند، کــه بیانگــر افزایــش 

کیفیــت تحقیقــات در دانشــگاه اســت.
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در طی این مدت 7381 مورد مقاله به چاپ رسیده است

شمار مقاله های چاپ شده دانشگاه در نشریه های نمایه شده 

در پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 1399-1361

شماره مقاالت چاپ شده در نشریه های نمایه شده

 در پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 1393-1399
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از مجمــوع 7381 مقالــه چــاپ شــده در فاصلــه ســال های 1361 تــا ســال 1399، تعــداد 4873 

مــورد یعنــی معــادل 66 درصــد آن در طــی هفــت ســال اخیــر بــوده اســت.

مقایسه مقاالت چاپ شده دانشگاه در نشریات نمایه شده

 در پایگاه استنادی اسکوپوس قبل از سال 1393و پس از آن
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همانگونه که مشاهده می شود در سال 1399 فراوانی مقاالت 

با کیفیت Q1 افزایش و مقاالت با کیفیت Q3 و Q4 کاهش چشمگیری یافته است.

مقایسه فراوانی نسبی )%( مقاالت چاپ شده در نشریه های نمایه شده در 

پایگاه استنادی اسکوپوس از نظر کیفیت در فاصله سال های 1393-1399

در سال 1399 به ازای هر هیئت علمی 1.9 مقاله چاپ شده است.

رشد سرانه چاپ مقاله در نشریه های نمایه شده

 در پایگاه استنادی اسکوپوس
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جایگاه دانشگاه ارومیه در برخی از نظام های رتبه بندی
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در فاصله بین سال های 1393 تا 1399 مجموعا 22 همایش ملی و 10 همایش بین المللی پس از کسب مجوز از پایگاه استنادی جهان 
اسالم برگزار شده است. برگزاری 7 مورد از 10 مورد همایش بین المللی در سال های 1398 و 1399 بوده است.

نمودار تعداد برگزاری همایش 
در فاصله سالهای 1392 الی 1399

در فاصله سال های 1393 تا 1399 تعداد 6185 مورد پایان نامه کارشناسی ارشد و 1042 مورد رساله دکتری تخصصی دفاع شده است. 
توجه به روند نشان می دهد که به تدریج تعداد رساله ها افزایش و تعداد پایان نامه ها ابتدا افزایش و سپس رو به کاهش بوده است.

تعداد پایان نامه و رساله دفاع شده
در فاصله سالهای 1392 الی 1399
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در فاصله سال های 1393 تا 1399 در مجموع تعداد 9428 عنوان کتاب به زبان فارسی در 16001 نسخه  و تعداد 959 عنوان کتاب به 
زبان انگلیسی در 1109 نسخه خریداری و در اختیار کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها قرار گرفته است.

شمار تعداد کتاب های خریداری شده
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چـــاپ و نشــــــر کـــتاب

بــه منظــور تهیــه منابــع علمــی درســی و کمک درســی، انتشــارات دانشــگاه نســبت بــه چــاپ کتــب پــس از رونــد داوری، تاییــد در 

شــورای پژوهــش و فنــاوری و ویراســتاری علمــی و ادبــی نســبت بــه چــاپ نشــر و توزیــع 63 عنــوان کتــاب در طــی ســال های 1393 

تــا 1399 نمــوده اســت کــه 5 عنــوان از آن میــان بــه عنــوان کتاب هــای برگزیــده و شایســته ی تقدیــر از ســوی اداره کل فرهنــگ و 

ارشــاد اســالمی اســتان شناســایی شــده اســت. همچنیــن، در طــی ایــن مــدت، تعــداد 25 عنــوان کتــاب درســی و کمک درســی بــا 

آدرس ســازمانی دانشــگاه ارومیــه توســط اعضــای هیئــت علمــی بوســیله انتشــارات خــارج از دانشــگاه بــه چــاپ رســیده اســت. 

بعــالوه، پنــج عنــوان کتــاب و تعــداد 10 مــورد فصــل کتــاب  بین المللــی توســط اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــه رشــته تحریــر 

درآمــده اســت و توســط ناشــرین معتبــر خــارج کشــور از جملــه الزویــر و اشــپرینگر منتشــر شــده اســت. 

عنوان کتاب

ELEMENTARY 

SYNCHROMOUS 

PROGRAMMING 

نویسنده
 دکتر علی جانفدا عضو هیات علمی
 گروه ریاضی دانشگاه ارومیه

عنوان کتاب

Advanced Biosensor 

Modelling with DNA 

Application

نویسنده
 دکتر محمدتقی احمدی عضو هیات
 علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

عنوان کتاب

Nanoelectronic 

Sensor Modeling and 

Applications

نویسنده
 دکتر محمدتقی احمدی عضو هیات
 علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

عنوان کتاب

Fungi as 

Bioremediators

نویسنده
 دکتر یونس رضایی دانش عضو
 هیات علمی گروه گیاه پزشکی
 دانشگاه ارومیه
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1393 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1394 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1395 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1396 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1397 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1398 
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کتاب های منتشرشده توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ارومیه در سال 1399 
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فرصت های مطالعاتی

فرصت های مطالعاتی در جامعه و صنعت

طرح های درون دانشگاهی

جذب محقق پسادکتری و دستیار پژوهشی

در طــول 7 ســال منتهــی بــه ســال 1399 تعــداد 23  نفــر از اعضــای هیئــت علمــی بــه فرصــت مطالعاتــی و ماموریــت خــارج از 

کشــور اعــزام شــده اند. از آن میــان، تعــداد 9 نفــر بــه کشــور کانــادا، 2 نفــر بــه کشــور امریــکا، 2 نفــر کشوراســترالیا، 3 نفــر کشــور 

ترکیــه، 2 نفــر بــه کشــور اســپانیا و مابقــی بــه کشــورهای اتریــش، ژاپــن و هلنــد اعــزام شــده اند.

پــس از ابــالغ آیین نامــه الــزام اعضــای هیئــت علمــی پیمانــی و رســمی آزمایشــی جهــت گذرانــدن  دوره فرصــت  مطالعاتــی در 

جامعــه و صنعــت از ســال 1398، تعــداد 14 از اعضــای هیئــت علمــی در دوره هــای 3 تــا 12 ماهــه بــا ارایــه پروپــوزال ایــن دوره هــا 

را در واحدهــای صنعتــی آغــاز کرده انــد.

در فاصلــه بیــن ســال های 1393 تــا 1399، تعــداد 158 طــرح  درون دانشــگاهی کــه هزینــه آن هــا از محــل گرنــت پژوهشــی 

اعطایــی بــه اعضــای هیئــت علمــی تامیــن می گــردد، بــه انجــام رســیده اســت و دســتاورد هــر کــدام از ایــن طرح هــا چــاپ حداقــل 

یــک مقالــه در نشــریات نمایــه شــده در پایگاه هــای اســتنادی معتبــر بــوده اســت.

پــس از تدویــن و تصویــب آیین نامــه پذیــرش محقــق پســا دکتــری در ســال 1394 و تدویــن شــیوه نامه پذیــرش محقــق پســا دکترا 

و دســتیار پژوهشــی و تصویــب آن در هیئــت امنــاء در ســال 1399، در مجمــوع 13 محقــق در گرایش هــای مختلــف جــذب 

ُــه مــورد از ایــن تعــداد بــا حمایــت مالــی برون دانشــگاهی بــه ویــژه از ســوی بنیــاد ملــی نخبــگان و صنــدوق حمایــت از  شــده اند. ن

پژوهشــگران و فنــاوران کشــور و 4 مــورد بــا اســتفاده از گرانــت پژوهشــی اســتاد جــذب شــده اند.
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بخشی از فعالیت های درون و برون دانشگاهی
 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

عقد قرارداد انتقال دانش فنی فرآوری سیست آرتمیا با کشور قزاقستان
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اهم فعالیت های پژوهشی فعال 
در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

بحرانــی شــدن وضعیــت دریاچــه ارومیــه در ســال های اخیــر و تشــکیل ســتاد ملــی احیــای دریاچــه ارومیــه در ســال 
1392، ضــرورت شــکل گیری یــک مرکــز تخصصــی ویــژه در خصــوص دریاچــه ارومیــه را در دانشــگاه ارومیــه بیــش 
از پیــش تقویــت نمــود. از اینــرو، پژوهشــکده مطالعــات دریاچــه ارومیــه در ســال 1392 تأســیس شــد تــا بدینوســیله 
شــرایط ورود متخصصیــن از جملــه در حوزه هــای مهندســی آب، آبخیــزداری، ســازه های آبــی، محیــط زیســت و 
زمین شناســی بــه جمــع متخصصیــن موجــود فراهــم آیــد و فعالیت هــای گســترده تری بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه 

برنامه ریــزی شــود. 
در ایــن راســتا، تحقیقــات گســترده ای در جهــت دســتیابی بــه راهکارهــای علمــی در مدیریــت بهینــه منابــع و مصــارف 
آب و خــاک، افزایــش بهــره وری تولیــدات کشــاورزی، تثبیــت کانون هــای ریزگــرد در حاشــیه های خشــک شــده دریاچــه 
ارومیــه، احیــای تاالب هــا و پاالیــش آالینده هــا از محیط  هــای آبــی و خــاک انجــام شــده و در حــال انجــام اســت. 
پژوهشــکده مطالعــات دریاچــه ارومیــه ضمــن ارائــه مشــاوره های علمــی و تخصصــی، همکاری هــای گســترده ای 
ــکا و ســازمان های مرتبــط  ــو(، جای ــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائ ــه، ســازمان خوارب ــای دریاچــه ارومی ــا ســتاد احی ب

اجرایــی دارد.
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شمار طرح های درون و برون سازمانی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه 
در فاصله سال های 1394 تا 1399 

شبکه اندازه گیری تبخیر و تعرق واقعی گیاهان 
Cordova سامانه 

دانشــگاه ارومیــه در ســال 1398 شــبکه اندازه گیــری تبخیــر و تعــرق واقعــی گیاهــان راه انــدازی نمــود. تبخیــر و تعــرق واقعــی )ET( مؤلفــه 

اصلــی مــورد نیــاز بــرای درک فرایندهــای هیدرولوژیکــی و اکولوژیکــی بیــن ســطح زمیــن و اتمســفر اســت. توزیــع زمانــی و مکانــی منطقــی 

ET بــرای برنامه ریــزی، مدیریــت و پایــش منابــع آب، برنامه ریــزی مؤثــر آبیــاری و راهکارهــای تعدیــل تغییــر اقلیــم مهــم اســت. چنــد روش 

میدانــی بــرای تعییــن ET وجــود دارد ولــی در مقیاس هــای بزرگتــر )مثــالً طرح هــای آبیــاری، حوضــه آبخیــز، مقیاس هــای کشــوری و مقیــاس 

حوضــه( تنهــا روش قابــل اجــرا و مقــرون به صرفــه روش هــای مبتنــی بــر ســنجش از دور ماهــواره ای اســت. روش بیــالن انــرژی ســطحی 

)روش Cordova-ET( بــرای شــبکه ET منطقــه ای یــک پروتــکل اســتاندارد بــرای اندازه گیری هــای میدانــی ET اســت. متغیرهــای اقلیمــی 

 ET یــک ایســتگاه هواشناســی کشــاوررزی( توســط یــک کــد پایتــون، بــرای بــرآورد( Cordova-ET و گیاهــی مــورد نیــاز از طریــق ســامانه

و تبخیــر و تعــرق پتانســیل )PET( اســتفاده می شــود. ســامانه Cordova از یــک ایســتگاه هواشناســی خــودکار، یــک ایســتگاه مبنــا و 

یــک یــا چنــد گــره سنســور )node( و Data logger تشــکیل می شــود. 

اطالعــات به دســت آمده از سنســورها و ایســتگاه هواشناســی از طریــق اتصــال بی ســیم و LoRaWAN Network بــه ایســتگاه مبنــا 

ارســال و بوســیله مــودم بــه شــبکه Thing Network و ســپس بــه پایــگاه داده ی InfluxDB مخابــره می شــود و بــر اســاس ایــن 

اطالعــات و کتابخانــه OpenCropLib، تبخیــر و تعــرق واقعــی و پتانســیل محاســبه و از طریــق اتصــال بــه ســرور GRAFANA نمایش 

داده هــا و دانلــود داده هــا امکان پذیــر می شــود.  

بــه عنــوان بخشــی از پــروژه مشــترک ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه و FAO )پــروژه جامــع مدیریــت پایــدار منابــع آب در حوضــه دریاچــه 

 Cordova ارومیــه ، طــی یــک کارگاه 4 روزه در دانشــگاه ارومیــه یــک برنامــه آموزشــی جامــع بــرای نحــوه نصــب قســمت های مختلــف ســامانه

ایســتگاه مبنــا، دســتورالعمل های  و  ایســتگاه هواشناســی  در محــل، دریافــت دســتورالعمل های الزم ســخت افزاری شــامل گره هــا، 

نرم افــزاری شــامل پیکربنــدی شــبکه، برنامه نویســی و نحــوه دریافــت، تحلیــل و اســتفاده از داده هــا برگــزار شــد. 
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پهباد پیشرفته  پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

طــی ســال هــای اخیــر، اســتفاده از پهبادهــا در بخــش کشــاورزی توســعه چشــم گیــری داشــته اســت و جهــت پایــش وضعیــت پوشــش 

گیاهــی، ارزیابــی تنش هــای محیطــی، کاهــش مصــرف آب و اتوماســیون آبیــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. دانشــگاه ارومیــه در ســال 

1396 پهپــاد نقشــه برداری و ســنجش از راه دور  ebee+ از نــوع بــال ثابــت از نماینــده شــرکت سوئیســی Sensfly خریــداری نمــود و 

مجــوز هــای الزم پــرواز از ســازمان هــوا و فضــای کشــور را اخــذ کــرد و از ســال 1397 آن را بــه بهره بــرداری رســاند.

برخی از قابلیت های این پهپاد بشرح زیر است: 

 S.O.D.A S سنجنده سودا -

GCP بدون نیاز به نقطه کنترل زمینى RTK/PPK قابلیت -

- صرفه جویی زمان و هزینه با حذف عملیات نقشه بردارى زمینى  بطور متوسط 500 هکتار در روز 

- دقت 3 سانتیمتر مسطحاتى و 5 سانتیمتر ارتفاعى بدون نقطه کنترل

 SEQUOIA  دارای کوچکترین  سنجنده انقالبی سکویا -

- چهار باند طیفی و دوربین رنگی RGB ارتوموزائیک برای اهداف گوناگون از جمله در زمینه کشاورزی، معدن و زمین شناسی

- نقشــه های اندیکــس پوشــش گیاهــی NDVI بــا قابلیــت تفکیــک گیاهــی، آفت هــا، میــزان کارایــی آب آبیــاری، تخمیــن میــزان اطالعــات 

فیزیکــی و شــیمایی خــاک از جملــه بافــت، کانی هــا و میــزان رطوبــت خــاک

- قابــل اســتفاده در طرح هــای تحقیقاتــی و پروژه هــای اجرائــی در زمینــه پایــش پروژه هــا، فتوگرامتــری و نقشــه برداری مســطحاتی و 

توپوگرافــی، تهیــه نقشــه های ســه بعــدی، بــرآورد احجــام بــزرگ و ارزیابــی پیشــرفت فیزیکــی پروژهــای عمرانــی 

- نقشه برداری از رودخانه ها، آب و فاضالب روستایی و آبخیزداری

- کاربردهــای کشــاورزی از تفکیــک گیاهــی، ارتقــاء عملکــرد، پایــش آفــات، رطوبــت خــاک، نیتــروژن گیاهــی، وضعیــت فرســایش و 

اطالعــات فیزیکــی و شــیمایی خــاک

- طرح های هادی روستايي و طرح جامع تفصیلی شهری 

- راه سازی و خطوط انتقال نیرو، آب و گاز

- تهیه نقشه توپوگرافی از معادن و زمین شناسی

- کاربردهای منابع طبیعی 

- پایــش پــروژه هــای عمرانــی و محاســبات احجــام بــزرگ 

و پیشــرفت پروژه هــا  
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ایستگاه هواشناسی دانشگاه ارومیه

ایــن ایســتگاه مــدرن کــه در ســطح ایســتگاه های ســینوپتیک فرودگاهــی کشــور اســت در ســال 1395 بــا مشــارکت ســازمان 

هواشناســی و وزارت نیــرو بــا صــرف اعتبــار بیــش از 130میلیــارد ریــال در دانشــگاه ارومیــه راه انــدازی شــده اســت. تمــام داده های 

هواشناســی در ایــن ایســتگاه بــا تجهیــزات مــدرن و اســتاندارد هــر 10 دقیقــه یــک بــار ثبــت می شــود. داده هــای هواشناســی ایــن 

ایســتگاه در طــول روز در 3 زمــان بــه وقــت گرینویــچ بــه سرتاســر دنیــا و در دو زمــان بــه کشــورهای آســیایی مخابــره می گــردد.
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خالصه ای از فعالیت ها و دستاوردهای شاخص
 پژوهشکده زیست فناوری

پژوهشــکده زیســت فنــآوری دانشــگاه ارومیــه در ســال 1382 بــا اخــذ موافقــت اصولــی از وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری با هدف 

انجــام تحقيقــات پيشــرفته، بومي ســازي و گســترش فنــاوري، توليــد مــواد بيولوژيــک و آمــوزش محققيــن و پژوهشــگران ارشــد در 

ســطح منطقــه اي و ملــي در حــوزه زيســت فناوري در فضایــی بالــغ بــر 2000 متــر مربــع آزمایشــگاه، کارگاه و فضــای اداری در غالــب 

4 گــروه پژوهشــی تاســیس گردیــد. ذیــال بــه برخــی از دســتاوردهای شــاخص پژوهشــکده زیســت فناوری اشــاره می شــود.
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فناوری های تولید شده
در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه
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خالصه ای از فعالیت های پژوهشی 
کارگاه تکنوفوم پالست از سال 1392 تا 1399

نمونه هایی از میکروتیوب های آزمایشگاهی ساخته شده 
در کارگاه تکنوفوم پالست

کارگاه تکنوفــوم پالســت در ســال 1396 موفــق بــه دریافــت گواهــی 

عــالوه  اســت.   شــده   9001:2015  BS EN ISO اســتاندارد 

بــر اعضــای هیئــت علمــی، محققیــن پســادکتری و دانشــجویان 

تحصیــالت تکمیلــی در ایــن کارگاه در حــال انجــام امورات پژوهشــی 

هســتند و تعــداد کثیــری از دانشــجویان کارشناســی ارشــد کــه در 

ایــن کارگاه فعالیــت داشــته اند موفــق بــه قبولــی در دوره دکتــری 

در  شــده اند.  درخشــان  اســتعداد  ســهمیه  طریــق  از  تخصصــی 

طــی 8 ســال اخیــر، 2 نفــر دانشــجوی دکتــری تخصصــی و 33 نفــر 

دانشــجوی کارشناســی ارشــد پایان نامــه و رســاله خــود را در ایــن 

بــه انجــام رســانده اند.  کارگاه 

در ســال 1397 کــه ســال حمایــت از کاالی ایرانــی بــود، بدنبــال 

تصویــب هیئــت رییســه دانشــگاه و حمایت هــای معاونــت پژوهــش 

و فنــاوری و دفتــر انتقــال فنــاوری دانشــگاه ارومیــه، میکروتیوب هــای 

آزمایشــگاهی در کارگاه تکنوفــوم پالســت ســاخته شــد و دانشــگاه 

ارومیــه در تامیــن ایــن قطعــه مصرفــی خودکفــا گردیــد.
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 128 NBM-HXF دستگاه تزریق پالستیک

دستگاه اکسترودر تک ماردونه نسبت طول به 
قطر 20 و حداکثر دور ماردون 50 دور بر دقیقه SBN دستگاه تست ضربه چارپی

 بخشی از تجهیزات موجود 
در کارگاه تکنوفوم پالست دانشگاه ارومیه
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پرینتر سه بعدی دلتا
طراحی و ساخته شده در کارگاه تکنوفوم پالست

دستگاه قالب گیری 
طراحی و ساخته شده در کارگاه تکنوفوم پالست
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ایــن مرکــز بــه منظورکمــک بــه رفــع نيازهــای پژوهشــی اســتان در زمينــه مدیریــت بحــران و مهندســی 

زیرســاخت ها در ســال 1394 بــا همــکاری دانشــگاه ارومیــه و اســتانداری آذربایجان غربــی در فضایــی بــه 

مســاحت 615 تاســیس گردیــد و در طــی ایــن مــدت دســتاوردهای پژوهشــی متنوعــی داشــته اســت. مرکــز 

تحقیقــات مدیریــت بحــران و مهندســی زیرســاخت ها مجهــز بــه تجهیــزات پیشــرفته از جملــه میــز شبیه ســاز 

زلزلــه و عملگــر دینامیکــی اســت و قابلیــت انجــام انــواع آزمون های فنی و ارایــه خدمات گوناگون تحقیقاتی 

ــه و دیگــر دانشــگاه ها، دســتگاه های  ــی دانشــگاه ارومی ــه دانشــجویان تحصیــالت تکمیل ــاال ب ــا کیفیــت ب ب

اجرایــی و بخــش خصوصــی در حوزه هــای مهندســی ســازه، زلزلــه و ژئوتکنیــک را دارد. 

مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساخت ها
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تصویــری از قــاب صلــب کــه عملگــر هیدرولیکــی بــر روی آن نصــب شــده اســت و از یک نمونه دیوار برشــی 

در حیــن آزمــون. ایــن عملگــر مجهــز بــه حســگر جابجایــی و بارنــگار بــا ظرفیــت 100 تــن اســتاتیکی و 60 تــن 

دینامیکــی، ســامانه اندازه گیــری جــا بــه جایــی نیــرو و دیتاالگــر 6 کانالــه اســت و قــادر بــه بارگذاری هــای 

دینامیکــی تــا فرکانــس 10 هرتــز و ثبــت داده هــا در تمامــی ســرعت های بارگــذاری اســت

.)steel plate shear wall test( تصویری از یک نمونه دیوار برشی فوالدی در حین تست
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تصویــر میــز شبیه ســاز لــرزه کــه یــک مــدل ژتوتکنیکــی بــر روی آن نصــب شــده اســت. ایــن میــز قــادر بــه 

 g 1.5 باز ســازی امــواج هارمونیــک، امــواج ترکیبــی، امــواج زلزلــه و هــر مــوج دلخــواه در محــدوده شــتاب تــا

و فرکانــس تــا Hz 20 اســت.

نمونــه ای از عملکــرد میــز شبیه ســاز زلزلــه کــه مقایســه جابجائــی زلزلــه واقعــی بــا زلزلــه شبیه ســازی شــده 

توســط میــز شبیه ســاز لــرزه را نشــان می دهــد.



6263 6263

با توجه به افزایش فزاینده نیازمندی به خدمات محاسباتی و شبیه سازی  با قدرت پردازشی باال در پیشبرد و سرعت بخشیدن 
به انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی، مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه ارومیه در سال 1397 با خرید تجهیزات و 

پیکربندی زیرساخت مناسب سرویس محاسبات سنگین را راه اندازی نمود. 

راه اندازی سیستم پردازش سنگین دانشگاه ارومیه 

مرکز آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی، امداد(

آن  از  و  اســت  تاســیس شــده  مــاه 1394  اســفند  در  مرکــز  ایــن 

موقــع توانســته اســت قراردادهــای متعــددی بــه ارزش تقریبــا 20 

میلیــارد ریــال منعقــد نمایــد. مرکــز آپــا بــه عنــوان یــک مرکــز علمــی 

تخصصــی اســت کــه در زمینــه امنیــت ســایبری؛ از جملــه، امنیــت شــبکه های اینترنــت، اینترانــت و ســامانه های کامپیوتــری 

فعالیــت می کنــد. فعالیــت ایــن مرکــز همچنیــن بــر امنیــت ســامانه های اینترنــت اشــیا متمرکــز اســت. در ایــن مرکــز، 5 نفــر عضــو 

هیئــت علمــی تمــام وقــت و تعــداد زیــادی دانشــجوی دکتــرا، کارشناســی ارشــد، و کارشناســی فعالیــت می کننــد و تاکنــون تعــداد 

زیــادی از ایــن دانشــجویان پــس از اخــذ تجربه هــای الزم در بــازار کار بــه صــورت کامــال تخصصــی مشــغول بــه کار شــده اند. 

عــالوه بــر آن، تعــدادی مقالــه در ســطح جهانــی در ایــن مرکــز ارائــه شــده اســت کــه برخــی از آن هــا در زمینــه امنیــت شــبکه هــای 

اینترنــت اشــیا در نشــریات بــا ضریــب تاثیــر بــاالی 9 در حــال چــاپ اســت.
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پژوهشکده مطالعات اجتماعی

سیاســت گذاری و برنامه ریــزی دقیــق و همه جانبــه بــرای نیــل بــه توســعه پایــدار، نیازمنــد ارائــه تحلیــل هــا و تبیین هــای علمــی دقیــق از 

وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت. الزمــه ایــن امــر فهــم و احصــای نیازهــا و مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی بــا 

توجــه بــه ویژگی هــا و پتانســیل هــای محلــی و منطقــه ای اســت. بــدون توجــه بــه واقعیت هــای اجتماعــی جامعــه و نداشــتن اطالعــات کافــی، 

تحلیل هــای غیرعلمــی منجــر بــه ســطحی نگری در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری شــده و اثربخشــی سیاســت گذاری و برنامه ریــزی را بــا 

مشــکل مواجــه می کنــد. باتوجــه بــه دامنــة گســتردة موضوعــات و مســائل اجتماعــی، تعــدد و تنــوع نهادهــا و ســاختارهای اجتماعــی و انتظــار 

تحقــق مســئولیت اجتماعــی از دانشــگاه ها، بــه منظــور هدفمنــد نمــودن مطالعــات اجتماعــی در کمــک بــه رفــع نیازهــای پژوهشــی اســتانی بــا 

بیــش از ســه میلیــون نفــر جمعیــت در ۱۷ شهرســتان، ۳۶ بخــش، ۳۶ شــهر، ۱۰۹ دهســتان و ۳۷۲۸ آبــادی، بــا تنــوع جغرافیایــی، تاریخــی، 

فرهنگــی و اجتماعــي در حــوزه علــوم اجتماعــی، در مهرمــاه ســال 1399، مرکــز مطالعــات ادیــان و اقــوام آذربایجــان بــه پژوهشــکده مطالعــات 

ــا رویکــرد تحقیقــات کاربــردی در قالــب گــروه  اجتماعــی ارتقــاء یافــت. اهــداف و ماموریت هــای مرکــز مطالعــات ادیــان و اقــوام آذربایجــان ب

ــری و محقــق  می شــود. ــل پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی پیگی پژوهشــی مطالعــات فرهنگــی و مردم شــناختی ذی

ایــن پژوهشــکده در راســتای تحقــق مســئولیت پذیری اجتماعــی دانشــگاه بــا اهــداف و مأموریت هــای انجــام تحقیقــات کاربــردی در حــوزه 

مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مــورد نیــاز و تقاضــای دســتگاه های اجرایــی، برنامه ریــزی  و مدیریــت اجرایــی اســتان فعالیــت خواهــد 

کــرد و در راســتای مســئولیت اجتماعــی در ایــن مــدت کوتــاه فعالیــت خــود موفــق بــه عقــد چندیــن قــرارداد پژوهشــی در چارچــوب ارتبــاط بــا 

جامعــه و صنعــت شــده اســت. 
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پژوهشکده ميكروالكترونيك

جهت گيــري اصلــی ایــن پژوهشــكده انجــام پروژه هــای عملــی، کاربــردی و مبتنــی بــر تجربــه و آزمایــش و تربیــت 

دانش آموختــه گان بــا پتانســیل انجــام تحقیقــات نیازمحــور و مســئله محور و تقویــت روحیــه کارآفرینــی اســت.  

طراحــی انــواع IC از جملــه فعالیت هــای شــاخص ایــن پژوهشــکده اســت. همچنیــن، در طــی ســه ســال اخیــر بــا 

تجهیــز و راه انــدازی آزمایشــگاه تحقیقاتــی  MEMS/NEMS و اتــاق تمیــز در در دو کالس  1000 و 10000 فرآیندهــای 

لیتوگرافــی، الیه نشــانی و الیه بــرداری قابــل انجــام شــده اســت.



6667 6667

اقدامات انجام شده در حوزه دفتر کارآفرینی

پــس از تدویــن و تصویــب برنانمــه اســتراتژیک دانشــگاه ارومیــه در ابتــدای ســال 1395 و تأکیــد برنامــه مذکــور بــه تغییــر رویکــرد 

ــه فعالیــت خــود را بازتعریــف کــرده و  ــر کارآفرینــی دانشــگاه ارومی دانشــگاه و جهــت گیــری بــرای ایجــاد دانشــگاه کارآفریــن، دفت

فعالیــت هــای برنامــه ریــزی شــده را بــرای تحقــق هــدف اســتراتژیک دانشــگاه مبنــی بــر توانمندســازی دانشــجویان بــرای کارآفرینــی 

شــروع کــرده اســت. در نتیجــه، طــی ســال هــای اخیــر، مجموعــه برنامــه هــای منســجم و یکپارچــه ای بــا هــدف آشــنایی بــا کارآفرینــی، 

ایجــاد انگیــزش، ایجــاد توانمنــدی بــرای ایــده پــردازی، تشــکیل تیــم حرفــه ای و برپایــی شــرکت نوآفریــن و تــوان اداره موفــق شــرکت 

و ... برگــزار شــد. 

از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه نیــاز فضــای کســب و کارهــای نوپــا بــه مربیــان مجــرب و عالــم کســب و کار بــرای هدایــت صحیــح آنهــا، 

دوره هــای تربیــت منتــور و مربــی کســب و کار نیــز از ســال 1397 در دفتــر کارآفرینــی دانشــگاه برگــزار شــده کــه طــی آن، 12 نفــر 

از اســاتید عالقــه منــد کــه برخــی نیــز تجربــه کارآفرینــی نیــز داشــتند آمــاده ارائــه خدمــات منتورینــگ بــه اســتارت آپ هــای تحــت 

حمایــت دانشــگاه مــی باشــند. 
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در اجــرای آیین نامــه 3/31384 ابالغــی از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال 1394 و بــا هــدف تجمیــع تجهیــزات 
آزمایشــگاهی راهبــردی، اجتنــاب از مــوازی کاری در خریــد تجهیــزات و بــا در نظــر گرفتــن نیازمندی هــای تحقیقاتــی دانشــگاه 
و جامعــه، دانشــگاه برنامه ریــزی الزم بــرای راه انــدازی آزمایشــگاه مرکــزی را در دســتور کار خــود قــرار داد و در آذر مــاه 1397 
ســاختمان اصلــی آن بــه بهره بــرداری رســید. بخشــی از تجهیــزات مــورد اســتفاده ایــن آزمایشــگاه در ســاختمان خــود آزمایشــگاه 
ــا مســاحتی بالــغ بــر 1000 مترمربــع مســتقر اســت و بخشــی دیگــر تجهیزاتــی را دربرمی گیــرد کــه در ســطح دانشــکده ها  مرکــزی ب
و پژوهشــکده زیــر نظــر شــبکه آزمایشــگاه های علمــی ایــران )شــاعا( در حــال ارایــه خدمــات هســتند. آزمایشــگاه های مرکــزی نــه 
تنهــا در انجــام پایان نامــه و رســاله های دانشــجویان تکمیلــی و پروژه هــای تحقیقاتــی اعضــای هیئــت خــود دانشــگاه نقــش کلیــدی 
دارد بلکــه بــا دارا بــودن 9 گواهینامــه ISO 9001 سیســتم مدیریــت کیفیــت و 5 گواهینامــه اســتاندارد ISO17025 در ارایــه خدمــات 
برون دانشــگاهی بــه دانشــگاه های دیگــر و دســتگاه های اجرایــی اســتان و دیگــر اســتان ها و همچنیــن برخــی از کشــورهای همســایه 

نیــز فعــال اســت. در ادامــه برخــی از تجهیــزات زیــر نظــر آزمایشــگاه مرکــزی معرفــی می شــوند.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه از مجهزترین آزمایشگاه های شمالغرب
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خدمات و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
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خدمات و تجهیزات آزمایشگاه های مرکزی دانشکده ها 
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در طی این مدت 321 مورد طرح ارتباط با صنعت و جامعه با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان جذب شده است.

تعداد طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه
 در بازه زمانی 1393-1399 

همه گیری کویید-19 سبب کاهش این بازدیدها در سال 1399 شده است.

شمار بازدید اعضای هیئت علمی
 از مراکز صنعتی و برگزاری رویداد مشترک
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پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور
 در بازه زمانی 1393-1399 

تــا قبــل از ســال 1395 هیــچ مــوردی از اجــرای پایان نامــه یــا رســاله تقاضامحــور در دانشــگاه بــه چشــم نمی خــود و گرچــه تــا پایــان ســال 1399 تنهــا 
39 مــورد  پایان نامــه  یــا رســاله تقاضامحــور ثبــت شــده اســت، کــه گرچــه از نظــر تعــداد قابــل توجــه بــه نظــر نمی رســد، ولــی توجــه بــه شــتاب و ســرعت 
ــود. شــمار  ــده ای نزدیــک شــمار پایان نامه هــا  و رســاله های تقاضامحــور کامــال چشــمگیر خواهــد ب رشــد جــذب آن هــا حکایــت از آن دارد کــه در آین
پایان نامه هــا یــا رســاله ای تقاضامحــور  شــاخص بســیار بااهمیتــی از  مشــارکت و  نقش آفرینــی دانشــگاه در پرداختــن بــه مشــکالت جامعــه و نمــودی 
معتبــر از رویکــرد مســئله محورِ دانشــگاه اســت. سیاســت های تشــویقی متعــدد از جملــه افزایــش مبلــغ حق التحقیــق و کســب امتیــاز از آن هــا بــرای 

دریافــت پایــه تشــویقی پژوهشــی از علــل افزایــش قابــل توجــه شــمار پایان نامه هــا و رســاله  هــای تقاضامحــور در طــی چنــد ســال اخیــر اســت. 

خالصه ای از فعالیت های اداره توسعه و تجاری سازی پژوهش های 
کاربردی از زمان تاسیس در سال 1396 تا 1399 
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فراوانی نسبی فناوری های ثبت شده 
 در بازه زمانی 1395-1399 

شمار سطح بلوغ فناوری )TRL( ثبت شده 
 در بازه زمانی 1395-1399 
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فراوانی نسبی )%( سطح بلوغ فناوری های
 )TRL( تولید شده در دانشگاه ارومیه 

فراوانی نسبی )%( سطح بلوغ فناوری های )TRL( تولید شده در دانشگاه ارومیه 
با توجه به داده های مستخرج

 از سامانه irantechhub.ir . میانگین TRL  اخذ شده  4.2  است.
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نمایشگاه فن آوری و فن آفرینی ارومیه-وان

معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ارومیــه در راســتای بازاریابــی دســتاوردهای پژوهشــی در ســطح بیــن المللــی اقــدام بــه شــرکت 
در نمایشــگاه های تخصصــی کــرد. در ســال 2018 دانشــگاه بــه برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردهای پژوهشــی درشــهر وان ترکیــه کــرد 

کــه در آن بیــش از 80 محصــول پژوهشــی عرضــه شــد. دربرگــزاری ایــن نمایــش مجموعه هــای زیــر مشــارکت داشــتند:
- معاونت پژوهش و فن آوری و دفتر روابط بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

- معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری
- دفتر تجاری سازی و فن آوری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

- استانداری آذربایجان غربی
- سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی

- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
- کانون کارآفرینی استان آذربایجان غربی

- دانشگاه های صنعتی ارومیه، علوم پزشکی آذربایجان غربی، تبریز، صنعتی سهند، مراغه، اردبیل، زنجان آزاد اسالمی
- پارک فن آوری استان آذربایجان غربی و پارکهای فن آوری استان های همجوار

- جهاد دانشگاهی استان های منطقه.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ارومیه درشهر وان ترکیه
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محصوالت پژوهشی تولید شده دانشگاه

فعالیــت اعضــای هیئــت علمــی دســتاوردهای گوناگونــی را بــه ارمغــان آورده اســت. ثبــت 76 مــورد اختــراع در فاصلــه ســال های 1393 

تــا 1399 و همچنیــن تولیــد محصــوالت متنــوع کــه بــه برخــی از آن هــا در تصاویــر زیــر اشــاره می شــود حاصــل پژوهش هــای انجــام 

گرفتــه توســط اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان ایــن دانشــگاه اســت. 

توربین بادی عمود محور
با ظرفیت 1.5 کیلووات
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مجموعه پژوهشی نانوفناوری
 تولید نانوذ رات کربنی با منبع گازی

ویژگی های مجموعه پژوهشی نانوفناوری. تولید نانوذ رات کربنی با منبع گازی:
Sputtering  الیه نشانی به روش کند و پاش   

  الکتروریسی نانوالیاف
spin coating  الیه نشانی دورانی  

  رشد نانوتیوب های کربنی با منبع پلیمری
  رشد حسگرها بر پایه نانوذرات کربنی

  رشد دیودهای شاتکی نانوذرات گرافنی
  رشد المپ های نانوتیوبی )دستگاه مدل آی-سی (

  بررسی تاثیر جنس مواد در فرایند رشد نانوذرات گرافنی
  بررسی تاثیر شکل و اندازه مواد در فرایند رشد نانوذرات گرافنی

  بررسی تاثیر منبع گاز هیدروکربنی بکار رفته در فرایند رشد نانوذرات گرافنی
  بررسی تاثیر عوامل محیطی از قبیل فشار و دما در فرایند رشد نانوذرات گرافنی

  بررسی اثر عوامل الکتریکی )از قبیل فرکانس و جریان و ولتاژ( بر فرایند رشدنانو ات کربنی
بررسی تاثیر فاصله و طول اسپارک در فرایند رشد نانوذرات گرافنی   

  بررسی تاثیر جنس مواد پلیمر در نانوالیاف
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شتاب سنج کوارتزی

آنچه که در اچینگ کواتز در مقیاس میکرو مهم است گزینش پذیری فرآیند اچینگ است.
 برای اعمال گزینش پذیری از اعمال کنترل در دو فاکتور می بایست سود جست:

 الف- اعمال پوشش مناسب برای قسمت هایی که نباید در فرآیند اچینگ شسته شود؛ 
ب- محیط بهینه اچینگ.

 برای کنترل هر دو فاکتور روش جدیدی توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه ابداع شده است.

DNA  کیت دانش بنیان استخراج

 .DNA  ویژگی های کیت استخراج
کم هزینه و دقیق  
خطای بسیار کم  

قیمت مناسب  
مجموعه کامل در یک کیت  
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نانوسلولز باکتریایی

مجموعه هوشمند کنترل گلخانه

ویژگی های نانوسلولز باکتریایی.  
ارزان تــر از نمونه  هــای مشــابه داخلــی و خارجــی، 
کشــاورزی،  بالاســتفاده  و  ســبز  مــواد  از  ســنتز 
در  ابعــاد  و  ســایز  هــر  در  شــکل گیری  قابلیــت 
تــر  طوالنــی  نگهــداری  قابلیــت  ســنتز،  حیــن 
)تولیــد  پزشــکی  ســال(کاربردها.   ۳ از  )بیشــتر 
مــواد  داروســازی،  و  صــورت  ماســک  و  بانــداژ 
غذایــی )بســته بنــدی و فرموالســیون غذایــی(، 

مــواد. شناســایی  حســگرهای  تهیــه  نســاجی، 
 

ویژگی های مجموعه هوشمند کنترل
اندازه گیــری دمــا، رطوبــت، روشــنایی،  قابلیــت 
بــه  اتصــال  امــکان  بــاد،  و  کربــن  دی اکســید 
مدیریــت  امــکان  مختلــف،  صفحه نمایش هــای 
اطالعــات  ذخیــره  موبایــل،  و  تبلــت  کمــک  بــه 
بــه میــزان موردنیــاز در بازه هــای قابــل انتخــاب، 
امــکان اضافــه نمــودن دســتگاه ها و سنســورهای 
مختلــف، امــکان تشــخیص قطعــی بــرق و اطــالع 

بــه کاربــران بــا پیامــک
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سموم ارگانیک و بهبود دهنده های ارگانیک

سوسیس و کالباس های فراسودمند ماهیسا

ویژگی هــای ســموم ارگانیــک و بهبــود 
دهنده هــای ارگانیــک

هیــچ  از  کــه  هســتند  ارگانیکــی  محصــوالت 
آنهــا  تولیــد  در  شــیمیایی  مــواد  یــا  افزودنــی 
اســتفاده نمی شــود. افزایــش مقــدار محصــول، 
بهبــود مقاومــت بــه ســرما، بهبــود مقاومــت بــه 
افزایــش  و  آفــت  بــه  مقاومــت  بهبــود  شــوری، 
انبارپذیــری از جملــه مزایــای ایــن فــرآورده اســت.

 

ویژگی های این محصول:
بــا  و  خریــداری  ماهی هــا  تازه تریــن  و  بهتریــن 
حمــل  بهکارخانــه  ســردخانه دار  ماشــین های 
می گردنــد. تمامــی ضایعــات ماهــی و مــواد عامــل 
بــوی ناخوشــایند ماهــی بــا بــه روزتریــن تکنولــوژی 
بــه ســرعت جــدا شــده و فیلــه چــرخ شــده  هــا 
ماهــی بــا مــوادی همچــون شیرخشــک، نشاســته، 
نمــک،  طبیعــی،  هــای  ادویــه  گنــدم،  گلوتــن 
تراریختــه( )بــدون  زیتــون  یــا  آفتابگــران  روغــن 
و ســیر مخلــوط می شــوند. خمیــر شــکل گرفتــه 
پلی آمیــدی  یــا  و  طبیعــی  روکش هــای  داخــل 
شــده و فراینــد پخــت روی تمامــی سوســیس ها 

می پذیــرد. صــورت  کالباس هــا  و 
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محصوالت کشاورزی اصالح نژاد شده 
در بیش از 20 گونه متفاوت
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نقاط کوانتمی کربنی

کنترل از راه دور آبیاری

ویژگی های نقاط کوانتمی کربنی
ایــن محصــوالت مبتنــی بــر ســنتز هیدروترمــال/
ســولوترمال منابــع کربنــی می باشــند. در تولیــد 
ایــن محصــوالت بکارگیــری اصــول شــیمی ســبز 
در اولویــت قــرار دارد. مجموعــه ســازنده توانســته 
اســت در مــدت فعالیــت خــود در زمینــه ســنتز 
نانــو نقــاط کوانتومــی و توســعه کاربردهــای آن 
در علــوم کاربــردی مختلــف ، انــواع محصــوالت 
 N-CDs، از  اعــم  کوانتومــی،  نقــاط  شــده  دوپــه 
دوپه شــده  محصــوالت  و    S-CDs، P-CDs، B-CDs

دوتایــی را تولیــد نمایــد.
 

ویژگی های این محصول:
از دســتگاه  اســتفاده  امــکان  بــاال،  امنیتــی  سیســتم 
توســط چنــد شــماره منحصــر بــه فــرد کــه در هنــگام راه 
اندازی در سیســتم تعریف می شــود،  امکان تعویض 
توســط  مجــاز  شــماره های  توســط  دســتورات  کــد 
سیســتم کــه باعــث افزایــش ایمنــی توســط دســتگاه 
می گــردد، سیســتم شستشــوی خــودکار دســتگاه بــرای 
جلوگیــری از رســوبات نمکــی و افزایــش عمــر مفیــد 
دســتگاه، امــکان اســتفاده آســان توســط کاربــر، بــرای 
اندرویــدی  اســتفاده راحت تــر توســط کاربــر، برنامــه 
تهیــه شــده کــه تنهــا بــا فشــار دادن یــک دکمــه و بــه 
صــورت کامــال گرافیکــی، می تــوان دســتورات الزم را بــه 

سیســتم از طریــق گوشــی تلفــن همــراه داد.
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مراکز رشد و نوآوری

تاکنــون بیــش از 150 شــرکت و هســته نوپــای فنــاور از حمایت هــای مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و  ارتباطــات دانشــگاه بهره منــد 

شــده اند. بــرای افزایــش جــذب و پذیــرش تعــداد هســته های فنــاور و گســترش خدمــات ارایــه شــده بــه هســته های نــوآور و شــرکت های 

نوپــا، معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری طــی ســفر تابســتان ســال 1399 بــه دانشــگاه ارومیــه بــا ارایــه طــرح تاســیس ناحیــه 

نــوآوری دانشــگاه موافقــت نمودنــد و براســاس امضــای تفاهم نامــه ســه جانبه بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 

اســتاندار آذربایجان غربــی و رییــس دانشــگاه ســاختمان دانشــکده علــوم ســابق در پردیــس شــهر بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت و 

مرحلــه اول آن بــا مرمــت ســاختمان مذکــور آغــاز شــده اســت. پیش بینــی می شــود ایــن مرکــز در اواخــر تابســتان 1400 بــه بهره بــرداری 

برســد و فضــای اســتقرار بــرای بیــش از 50 شــرکت فنــاور نوپــا و نــوآور را فراهــم آورد. 

همچنیــن بــا توســعه فضــای مراکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه و اخــذ مجــوز تشــکیل مرکــز رشــد جامــع مشــترک بیــن دانشــگاه ارومیــه 

و پــارک علــم و فنــاوری و آزادســازی فضاهــای دیگــر، پیش بینــی می شــود حــدود 180 واحــد فنــاور در مراحــل چهارگانــه نــوآوری، 

پیش رشــد، رشــد و پسارشــد در مراکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه مســتقر و از حمایت هــای هدفمنــد دانشــگاه ارومیــه بهــره گیرنــد. بــه 

ایــن ترتیــب، در آینــده ای نزدیــک مجموعــه مراکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه ارومیــه بعنــوان بزرگتریــن، توســعه یافته ترین و جامع تریــن 

مجموعــه حمایتــی از واحدهــای فنــاور و نــوآور نوپــا در اســتان خواهــد بــود. بــه عــالوه، مراحــل بعــدی توســعه ناحیــه نــوآوری، از جملــه 

احــداث ســاختمان بــرج فنــاوری بــرای اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان دانشــگاهی نیــز در برنامــه کاری آتــی دانشــگاه قــرار دارد.

افتتاح مرکز نوآوری شهر هوشمند دانشگاه ارومیه توسط دکترستاری
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افتتاح مرکز نوآوری شهر هوشمند دانشگاه ارومیه توسط دکترستاری

یکی از ساختمان های در دست مرمت جهت احداث ناحیه نوآوری
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گاه ارومیه رد حوزه عمرانی و  پشتیبانی  زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای 1392 الی 1400
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ساخت برزگترین نیروگاه خورشیدی دانشگاهی کشور

نیروگاه خورشیدی 400 کیلوواتی دانشگاه ارومیه با اعتباری بالغ از 36 میلیارد ریال در محوطه دانشگاه ارومیه ساخته شد. 

این نیروگاه در شهریور 1398 توسط دکتر غالمی وزیر علوم تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
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پروژه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، 
دانشکده معماری شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه

پــروژه مقاوم ســازی و بهســازی لــرزه ای، دانشــکده معمــاری شهرســازی و هنــر دانشــگاه ارومیــه بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه مقــاوم ســازی دانشــگاهی 
کشــور بــا اعتبــاری بالــغ بــر 90 میلیــارد ریــال بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس توســط دکترغالمــی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری  در دی مــاه 1399 و بــا 

حضــور معــاون عمرانــی اســتانداری آذربایجــان غربــی و رییــس دانشــگاه ارومیــه افتتــاح شــد.
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پروژه دانشکده های اقتصاد و مدیریت، برق و 
کامپیوتر و علوم ورزشی 

ایــن پــروژه بــا متــراژ 22 هــزار مترمربــع بــا اعتبــار هزینــه شــده بالــغ بــر 450 میلیــارد ریــال در فروردیــن 

1396 مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. 



8889 8889

مرمت و بازسازی مرکز رشد و نو آوری

طرح محوطه سازی دانشکده اقتصاد به متراژ 15 هزار مترمربع



8889 8889

سالن آمفی تئاتر پژوهشکده آرتمیا با ظرفیت 305 نفر

سالن عالمه مجلسی مرکز میاندوآب با ظرفیت 214 نفر



9091 9091

پروژه آزمایشگاه های تحصیالت تکمیلی شیمی به مساحت حدود 500 مترمربع

پروژه مهمانسرا و دفتر مرکزی دانشگاه ارومیه در تهران با متراژ حدود 1800 مترمربع

محل جدید مرکز فناوری اطالعات در ساختمان مرکزی دانشگاه



9091 9091

مسجد مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

اجرای فاز یک و دو طرح جامع آب پردیس نازلو دانشگاه ارومیه
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برخی دیگر از پروژه ها و طرح های اجرا شده توسط دفتر عمرانی 
 دانشگاه ارومیه 

 عملیات گازرسانی به بخشهای مختلف دانشگاه 
 کنتور گاز مصارف عمده دانشگاه 15و نصب تعداد 

 پروژه حفاظت سازه ای،ایزوالسیون و دیوارچینی 
 دانشکده فنی خوی  

 آوری مرمت و بازسازی مرکز رشد و نو 
 اجرای فاز اول دیوار کشی مرکز شهید باکری میاندوآب 

 متر  1000بطول  
فاز اول عملیات نازک کاری و اجرای تاسیسات دانشکده فنی 

 میلیارد متراژ فاز اول  ۶۲خوی مبلغ قرار داد  
 متر مربع به همراه نمای کل پروژه  ۲۵۰۰حدود 

 اجرای روشنایی زمین فوتبال پردیس شهر
 مترمربع  1025احداث ساختمان پارک علم و فن آوری به مساحت 

ه شیمی دانشکده ومیزبندی دو مجموعه آزمایشگاهی برای گر 
 آزمایشگاه  16علوم و دانشکده کشاورزی، جمعاً 
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جمع کل متراژ فضاهای کالبدی اجرا شده قابل بهره برداری :       272145 مترمربع

جمع کل متراژ فضاهای کالبدی اجرا شده قابل بهره برداری از سال 1392 تا 1400 :     40420 مترمربع

حدود 15درصد در فاصله 1392 تا 1400 به فضاهای فیزیکی دانشگاه اضافه شده است .

با ساخت و تجهیز حدود 4500 مترمربع فضای آموزشی شامل کالسها،آزمایشگاه ها، کارگاه ها 

و سایتهای کامپیوتری، جمع کل این فضاها به بیش از 51000 مترمربع رسیده که در واقع حدود 

9درصد افزایش یافته است.

فضاهای کالبدی اجرا شده دانشگاه ارومیه

ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی مفید دانشگاه ارومیه



9495 9495

گاه ارومیه رد حوزه ربانهم بودهج زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای 1392 الی 1400
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عملکرد  8 ساله مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
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راه اندازی و بهره برداری کارخانه لبنیات دانشگاه بعد از 42 سال

ســال  در  ارومیــه  دانشــگاه  لبنیــات  کارخانــه 
1358 توســط یــک شــرکت ســوئدی آلفــا الوال 
طــی  ولــی  شــده   اولیــه  انــدازی  راه  و  تجهیــز 
ســالهای گذشــته  ایــن کارخانــه راکــد مانــده بــود 
کــه بــا عقــد قــرارداد بــا بخــش خصوصــی و بــدون 
هزینــه  کــردی از ســوی دانشــگاه ، ایــن کارخانــه 
دوبــاره احیــا شــده و شــروع بــه کار خواهــد کــرد.
از خطــوط  بــرداری  بهــره  و  انــدازی  راه  تجهیــز، 
و  دســتگاه  کــردن  اضافــه  و  حــذف  و  موجــود 
خطــوِط جدیــد بــه اقتضــای نیــاز تولیــد و بهــره 
بــه  دانشــگاه  لبنیــات  واحــد  امکانــات  وری 
بسترســازی  لبنــی،  محصــوالت  تولیــد  منظــور 
جهــت آمــوزش دانشــجویان دانشــگاه ارومیــه و 
ایجــاد  و  موجــود،  امکانــاتِ  از  اســتفاده علمــی 
تعامــل بــا مجموعــه هــای لبنــیِ اســتان و منطقــه 
از جملــه موضوعــات مهــم ایــن قــرارداد اســت.

 

فعالیت های دفتر اقتصادی 
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طرح کاشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک
مرکز کشت زعفران ایروپونیک)هواکشت( دانشگاه ارومیه در سال 1399 افتتاح شد. 

ظرفیت اسمی این مرکز کشت  20 تُن پیاز زعفران گلخانه ای  و تولید بیش از 20 کیلوگرم کالله در هر دوره است

طرح کارآفرینی تولید محصوالت زنبور عسل 
طــرح کارآفرینــی تولیــد محصــوالت طبیعــی و ارگانیــک زنبــور عســل شــامل انــواع عســل بــا مــوم و شــهد. بــره مــوم. گرده 
گل. ژلــه رویــال )ژلــه شــاهانه( و ملکــه. بــه همــت دکتــر مختــار غفــاری  عضو هیــات علمی در گروه علوم دامی دانشــگاه 

ارومیــه در ایــن دانشــگاه صــورت مــی گیرد.
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عملکرد 8 ساله مدیریت مالی
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عملکرد 8 ساله مدیریت آمار، بودجه و تشکیالت
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گاه ارومیه رد حوزه رفهنگی و اجتماعی زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای 1392 الی 1400
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ایجاد مدیریت برنامه ریزی 
فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها

موافقت با فعالیت 
تشکل انجمن دانشجویان ایران اسالمی 

تاسیس شورای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
 دانشکده ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی

راه اندازی کمیته پیشگیری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی

اصالح ساختار سازمانی

مساعدت در تدوین سند راهبردی دانشگاه
 با نگرش جامع و فراگیر فرهنگی 

تاسیس شورای هماهنگی کانونهای
فرهنگی، هنری ، مذهبی و اجتماعی

افزایش چشمگیر اعتبار حمایتی
 از انجمنهای علمی – دانشجویی

راه اندازی کمیته صیانت از عفاف و حجاب در دانشکده ها 
زیر نظر مدیران فرهنگی دانشکده ها و با مسئولیت روسای 

دانشکده ها

تاسیس کانونهای فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی 
جدید شامل موسیقی، کتابخوانی، آذربایجان 

و دوست داران دریاچه ارومیه
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ایجاد تمهیدات و برپایی مستمر سلسله جلسات گفتکو محور 
در قالب کرسیهای آزاداندیشی جهت بررسی علمی و تخصصی 

مسائل مبتال به فرهنگی و اجتماعی ویژه اساتید دانشگاه

انتقال و تجمیع محل استقرار همکاران و کارشناسان حوزه 
فرهنگی و اجتماعی از مجتمع فرهنگی و سالن شهید چمران به 

طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه

تجمیع معاونتهای دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی در 
قالب معاونت یکپارچه فرهنگی و دانشجویی

همکاری با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه 
در امور فرهنگی از جمله توسعه ی فرهنگ نماز

خریداری سامانه متمرکز فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 
))مهر((

تهیه کتابچه گزارش عملکرد ساالنه حوزه فرهنگی

تهیه ی فرآیندهای موجود در بخش فرهنگی )شامل 
پیشنهاد، بررسی، تصویب و اجرای طرحها( و تبدیل

 آن به وضعیت مطلوب تر 

فعالیت به روز و پویای سایت معاونت در انتشار به هنگام و جامــــــع 
کلیــه فعالیتهــای فرهنگی و اجتماعی و اذعان مسئولین دانشگاه به 

پویایی و به روز بودن صفحه ی معاونت فرهنگی و اجتماعی

راه اندازی و فعالیت گسترده بخش رسانه و کمیته نرم در 
رصد فضای مجازی فرهنگی با هدف اخالق مداری مجازی

ایجاد بخش نظارت و ارزیابی فعالیتها به منظور آسیب 
شناسی و تبدیل نقـــاط ضعف به قوت دربرنامه های آتی
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تجمیع آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی و راه اندازی 
صفحه مجزا در سایت معاونت برای این مهم

برنامه ریزی برای توسعه و تعمیق فعالیتهای مرکز مشاوره 
در سطح دانشکده ها و راه اندازی مرکزی مستقل برای این 

امر با برنامه هفتگی حضور مشاوران زُبده

تدوین رتبه بندی نشریات دانشجویی و حمایت از نشریات 
منتشر شده

برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های معرفی دستاوردهای 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

حمایت از نشریات الکترونیک و استفاده از پتانسیل فضای 
مجازی در کنترل و کاهش چشمگیـــر هزینه های چاپ کاغذی

راه اندازی تورهای گردشگری با هدف بومی گرایی ویژه ساکنین 
خوابگاه ها در ایام تعطیالت و فرجه ها با همکاری کانون 

دانشجویی ایرانگردی

اکران ویژه ی فیلم و مسابقات به صورت زنده در سالن 700 
نفره ی شهید دکتر چمران دانشگاه
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همکاری مستمر و موثر با مراکز فرهنگی
 برون دانشگاهی 

فرهنگــی  معاونــت  دانشــگاهی شــامل  بــرون  فرهنگــی  مراکــز  بــا  موثــر  و  همــکاری مســتمر 

دادگســتری در زمینــه پیشــگیری از طــالق و آمــاده ســازی زمینــه هــای ازدواج آســان، فرماندهــی 

فضــای ســایبری نیــروی انتظامــی، معاونــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــروی انتظامــی )عقــد تفاهــم 

نامه همکاری(، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی )ساماندهی اخالقی فضای مجازی(، وزارت 

ورزش و جوانــان )ســاماندهی ازدواج جوانــان(، کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( )ســاماندهی 

فعالیــت هــای خیرخواهانــه بــا مشــارکت دانشــجویان، بررســی زمینــه هــای کمک به دانشــجویان 

نخبــه(، ســتاد اقامــه نمــاز )عقــد تفاهــم نامــه همــکاری(، حــوزه ی هنــری )فعالیتهــای مشــترک 

در راســتای مشــاوره شــغلی دانشــجویان هنرمنــد( بــا همــکاری مدیــران و مشــاورین فرهنگــی و 

اجتماعــی دانشــکده هــا

  حجت االسالم و المسلمین قرائتی  رییس ستاد اقامه نماز کشور
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حجت االسالم و المسلمین قریشی - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

  دکتر مهدی محقق نویسنده، ادیب،نسخه پژوه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار

  حجت االسالم و المسلمین علی یونسی دستیار سابق رئیس جمهور ایران و چهره ماندگار
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  دکتر پزشکیان - نائب رئیس وقت مجلس شورای اسالمی  

دکتر ژاله آموزگار استاد بنام رشته فرهنگ و زبان های باستانی و چهره ماندگار

داریاووش عزیزیان -  کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه ماموستا محمدپور -  استاد دروس حوزه علمیه اهل سنت ارومیه
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جشــنی برای ترویج فرهنگ ازدواج آســان همه ســاله در دانشــگاه ارومیه برپا می شــود؛ بزمی که ســادگی 
ســفره عقــد آن از دور خودنمایــی می کــرد و دلبرانه هــای عــروس  و دامادهایــش، پیونــدی ناگسســتنی بــر 

پایــه ارزش هــای دینــی را نویــد می دهــد.

جشن های ازدواج دانشجویی
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اجرای طرح دانشگاه شاد 

اجرای طرح دانشــگاه شــاد )نورافشــانی محیط دانشــکده ها و خوابگاه ها در مناســبتهای 

ملــی و مذهبــی، راه انــدازی ایســتگاه هــای پذیرایــی در اعیــاد مذهبــی، اجــرای برنامــه 

هــای مفــرّح در ســواحل دریاچــه ارومیــه بــا رویکــرد نشــاط اجتماعــی، اجــرای نمایــش و 

تئاترهــای خیابانــی در محیــط دانشــگاه، برگــزاری مراســمات متناســب بــا آداب و رســوم و 

آئیــن هــای بومــی و محلـّـی(
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نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی 
انجمنهای علمی - دانشجویی طی 8 سال اخیر
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نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی 
تشکلهای سیاسی طی 8 سال اخیر
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نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی 
کانونهای فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی طی 8 سال اخیر
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نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها طی 8 سال اخیر
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نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی
 اداره امور اجتماعی طی 8 سال اخیر

نمودار فراوانی برنامه های مصوب اجرا شده از سوی 
بخشهای مختلف معاونت طی 8 سال اخیر
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امور اجتماعی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها کانونها تشکلهاي سیاسی انجمنهاي علمی دانشجویی
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کسب افتخارات حوزه فرهنگی اجتماعی 

 کسب مقام اول نهمین جشنواره ملی رویش توسط کانون تازه تاسیس دوستداران دریاچه ارومیه 
 تیم دانشجویی گردون در مسابقات مناظره دانشجویی مرحله منطقه ای و شمال غرب کشور حائز مقام سوم شد.

بود در مسابقات قهرمانی آسیا مقام سوم  دانشجوی دانشگاه ارومیه که عضو تیم ملی شمشیربازی جوانان کشورمان نیز شده  
 را کسب کرد.

 دانشجوی دانشگاه ارومیه در تیم ملی تیراندازی دانشجویان کشور  ۲عضویت  
 اعزام دو تن از دانشجویان دانشگاه ارومیه جهت شرکت در یونیورساد دانشجویان جهان

  ACMای برنامه نویسی  ر نوزدهمین دوره مسابقات منطقه کسب مدال نقره توسط تیم سه نفره دانشجویان کارشناسی کامپیوتر د 
 غرب آسیا و حائز مقام پنجم پس از دانشگاه های شریف، تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد 

 انتخاب نشریه باینری انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر به عنوان نشریه منتخب در هشتمیـن جشنواره ملی حرکت 
 انجمن علمی دانشجویی خاک به عنوان نشریه منتخب در هفتمین جشنواره ملی حرکت انتخاب نشریه پدون  

 کسب رتبه دوم بخش نشریات توسط انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت
 کسب رتبه سوم بخش فعالیت خالقانه علمی دانشجویی معماری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت 

توسط دانشجوی دامپزشکی دانشگاه ارومیه در شهر کاوشونگ  ( IESF 2018)  مقام دوم مسابقات ورزش های الکترونیک کسب  
 کشور تایوان

 های: کسب رتبه برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ارومیه در اولین مسابقات ره نشان در پروژه 
 طراحی و ساخت ایستگاه شارژ خودرو برقی در حوزه انرژی  

 شبیه سازی رشد ذرات در راکتورهای شیمیایی در حوزه ی انرژی 
 خیابانی در حوزه هوشمند سازی  LEDکفپوش های هوشمند  

 موقعیت یابی فرکانسی در حوزه حمل و نقل
ه علمی بسیج دانشجـــویی با همکاری شرکت دانش بنیان  طراحی و ساخت منبع تغذیه با قابلیت مدار حفاظت شده توسط هست 

   اروم پالیز گستران فرداد 
 کسب رتبه موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین توسط کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه 

 کشور توسط نشریه صور   ۲کسب رتبه اول در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاههای منطقه  
 های منطقه دو کشور توسط نشریه کوچه کسب رتبه دوم در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه 

 توسط نشریات صراط، ژیوه ر، وطن و رویش های منطقه دو کشور  کسب رتبه سوم در نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه 
 کسب مقام اول در مسابقات وزن برداری در رشته پرس سینه قهرمانی غرب کشور توسط همکار معاونت فرهنگی 

 رشته تهیه کنندگی دانشگاه صدا و سیما توسط مدیر مسئول نشریه صوتی رادیو دانشجویی دانشگاه ارومیه   ۱۳کسب رتبه  
 نشریه نگاه در جشنواره نشریات منطقه سه   کسب رتبه دوم توسط 
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گاه ارومیه رد حوزه دانشجویی زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای حدفاصل سالهای 13921392 الی  الی 14001400
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ساخت و تجهیز خوابگاه دخترانه 15 خرداد

 جذب خیر خوابگاه ساز و جلب نظر بنیاد 15 خرداد برای ساخت خوابگاه دخترانه 250 نفری در داخل دانشگاه ارومیه- پردیس نازلو 

 تــالش همــه جانبــه جهــت تجهیــز آن خوابــگاه  )از طــرف دانشــگاه و کمــک گیــری از صنــدوق رفــاه ســازمان دانشــجویی(که هــم اکنــون آمــاده 

پذیــرش دانشــجو مــی باشــد
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سایر اقدامات حوزه دانشجویی



118119 118119

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خوابگاه دختران در دوران کرونا در اتاق های تک نفره اقامت دارند



118119 118119

قرائت خانه برادران در کوی خوابگاه دانشگاه



120121

گاه ارومیه رد حوزه  ورزشی زگارش فعالیت اهی دانش
حدفاصل سالهای حدفاصل سالهای 13921392 الی  الی 14001400



120121

 متر مربع   6400به مساحت  یدانیدو م ستینازلو با  پ سی پرد یعی احداث چمن طب
 متر مربع  1000نازلو به مساحت   سیپرد یاحداث چمن مصنوع 

 مترمربع 1000نازلو به مساحت  س یخوابگاه پسران پرد یروباز ورزش  یها ن یاحداث زم
 مترمربع 1000نازلو به مساحت   سیباز پرد یکفپوش چندمنظوره فضا

 مترمربع 1000شهر در دو شعبه به مساحت   سیدر پرد ه یاروم دانشگاه   یمرکز مشاوره تندرست  ز یاحداث و تجه
 نازلو سیخوابگاه دختران در پرد یو بدنساز  کی روبیسالن ا ز یاحداث و تجه
 مترمربع 400نازلو به مساحت  سیپرد یسالن بندساز  ز یاحداث و تجه

 نازلو  سیپرد ت یدستگاه دوچرخه در سا 50با  یدوچرخه سوار  ستاگاهیا زی و تجه جادیا
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افتخار آفرینی خانم سکینه نوری در میادین جهانی

قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه ارومیه 

خانــم  ســکینه نــوری دانشــجوی رشــته 
تربیــت بدنــی دانشــگاه ارومیــه و عضــو 
ــان ایــران  تیــم ملــی شمشــیربازی جوان
در مســابقات قهرمانــی آســیا توانســت 
ــه مقــام ســوم ایــن مســابقات دســت  ب

یابــد.

ــا  در دیــدار نهایــی رقابــت هــای ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی دانشــجویان کشــور تیــم ب
اقتــدار والیبــال دانشــگاه ارومیــه بــا حســاب 3  بــر صفــر در مقابــل حریــف نامــدار خــود 
دانشــگاه تهــران بــه برتــری دســت یافــت و روی ســکوی نخســت ایــن مســابقات ایســتاد.

گوشه ای از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه ارومیه در میادین ورزشی
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میزبانی دانشگاه ارومیه از شهدای گمنام 
در سال 1393 و ساخت مزار این شهدای گرانقدر در صحن مسجد دانشگاه 



عمارت مسکن طبیب با قدمت بیش از 100 صدسال واقع در دانشگاه ارومیه


