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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

                                                    
  :سخن ریاست محترم دانشگاه  

  

ارزشمند نظام مقدس  يا از دستاوردهایبرتر دن يهاي به تکنولوژ یابیو به تبع آن دست یو پژوهش یتوسعه مراکز آموزش
ن دانشگاه بزرگ در یجان افتخار دارد که به عنوان دومیآذربا ید مدنین راستا دانشگاه شهیدر ا. است ایران یاسالم يجمهور

 ،به منظور معرفی هر چه بهتر این دانشگاه .باشد یران اسالمیزمان ایجوانان کشور عز یت علمیشمال غرب کشور در حال ترب
را جهت معرفی دانشکده ها و سایر واحد هاي دانشگاه و نمایان  اي کتابچهبا همکاري سایر حوزه ها،  گروه نظارت و ارزیابی

چکیده اي کامل تهیه شود و بتواند نمایی کلی از این تا این مجموعه بصورت  ه استتالش شد. نمودتهیه  آنها نمودن عملکرد
  .ارائه نمایدجویبار علم و دانش را به خواننده 

ه در اینجا بر خود الزم می دانم از تمامی مدیران  و مسئولین محترم حوزه ها که در گردآوري این مجموعه با گرو
شهید روند توسعه دانشگاه  ر کشیدنیتصو به امیدوارم براي. نظارت و ارزیابی دانشگاه همکاري نمودند، تشکر و قدردانی نمایم

  .هاي آینده اقدامات بیشتري انجام گیردها و انعکاس آن به نسلفعالیتو مستندسازي  مدنی آذربایجان
  
  

  یق الهیتوف يبا آرزو
  زاده یحسن ولدکتر                               
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  : تاریخچه دانشگاه    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  1367دي ماه    سال تأسیس دانشگاه

  مراغه -کیلومتري جاده تبریز 35  آدرس سایت
ع 105000  دانشگاه لبديفضاي کا   مترمرب

  مترمربع 36500  آموزشیفضاي 
ع 13000  فضاي کمک آموزشی   مترمرب

  مترمربع 6000  فضاي کارگاهی
ع 7000  فضاي آزمایشگاهی   مترمرب

  مترمربع 26700  خوابگاهی - فضاي رفاهی
ع 30000  و فرهنگی فضاي ورزشی   مترمرب

  ارکنانسلف ک 2 -سلف دانشجوئی 8  تعداد سلف غذاخوري
  گروه آموزشی 28 - دانشکده 7  تعداد دانشکده ها و گروههاي آموزشی

  

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  يكي از دانشگاههاي بزرگ و جديد كشور است 
تهران به عنوان شعبه دانشگاه تربيت معلّم  ۱۳۶۷كه مجوز تأسيس آن در سال 

با پذيرش  ۱۳۶۸از طرف وزارت فرهنگ وآموزش عالي صادر گرديد و از سال 
دانشجو در دو رشته رياضي و ادبيات فارسي فعاليت آموزشي خود را در يك  ۷۴

از تاريخ  .خيابان طالقاني تبريز آغاز نمودساختمان استيجاري در انتهاي 
نام مستقل تربيت معلّم  از دانشگاه تربيت معلم تهران جدا شده و با ۳۰/۴/۶۹

اين . تبريز و با هدف تربيت نيروي انساني متخصّص، فعاليتهاي خود را ادامه داد
 با نامتحقيقات وفناوري ، با موافقت وزارت علوم ۲۰/۵/۸۰دانشگاه در تاريخ 

به  موضوع تغيير نام دانشگاه. فعاليت نموده است دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
شوراي عالي  ۰۵/۰۲/۹۱مورخ  ۷۱۰در جلسه " دني آذربايجاندانشگاه شهيد م"

 . تصويب قرار گرفتمورد انقالب فرهنگي مطرح و 
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  معاونت ها            
  
  
  
  
  

                                                  
  دانشکده ها                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ینترنتیمختلف دانشـگاه به آدرس ااز قسمت هاي  يسه بعد بصورت  د مجازيیسـامانه بازد
http://vtour.azaruniv.ac.ir                  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  
 معاونت اداري و مالی  
 معاونت پژوهشی و فناوري  
  معاونت دانشجوئی  
  معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی  
 دانشکده علوم پایه  
 سیدانشکده فنی و مهند  
 دانشکده الهیات و معارف اسالمی  
  دانشکده فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
 دانشکده کشاورزي 

دانشجو در رشته هاي مختلف علوم پايه،  ۶۳۷۴سال از زمان تأسيس و با داشتن  ۲۷با گذشت 
اطالعات، ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي و كشاورزي،  فني مهندسي، فناوري

كارمند، اين دانشگاه با داشتن ظرفيت هاي  ۲۱۰عضو هيات علمي تمام وقت و  ۲۵۱تعداد 
ر  علمي غني، با تمام توان در تالش است تا بتواند روند گسترش علم و فناوري و صنعت د

سازد و فرصتهاي مختلفي را براي انجام  هبرآورداستان آذربايجان شرقي و در كشور را 
سال فعاليت ارزنده و  هفتدر طول بيست و . فعاليتهاي علمي، پژوهشي و شغلي ايجاد نمايد

دانشجو از اين دانشگاه فارغ  ۱۶۱۰۰تالشهاي اساتيد و مسئولين دانشگاه، تاكنون بيش از 
و اميد آن است كه با جديت . شده اندهاي مختلف وارد كار و فعاليت التحصيل شده و در عرصه

و همت مضاعف، اين دانشگاه نوپا بتواند همچون نگيني درعرصه علم و فرهنگ ايران اسالمي 
 .بدرخشد و بسترهاي جديدي براي فعاليت دانشجويان و دانش پژوهان فراهم نمايد
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   متخصص و ارائه آن به بخش هاي مختلف جامعه تربیت نیروي انسانی متعهد و :رسالت دانشگاه

دانشگاه، توسعه و  نج دانشگاه برتر در شمال غرب کشور، ارتقاء روحیه خود باوري درتبدیل دانشگاه به یکی از پ  :چشم انداز دانشگاه
علمی  توان برخوردار از کارآفرین و آموختگان می و اجتماعی، ارتقاء کیفی آموزش، پرورش دانشدر حوزه هاي عل گسترش اخالق

   وکارآزمودگی عملی متناسب با نیازهاي کشور

هاي دین مقدس اسالم و التزام به رعایت آنها، توکل بر خدا در تمام زمینه ها، رعایت اصل شایسته ساالري،  تبعیت از آموزه :ارزش ها
  قانون مداري ارچوب برنامه محوري، عدالت محوري وحرکت در چ و رعایت اصل اعتدال در تمامی امور،  توجه

  
  : اولویت ها

  
  
  
  
  
  
  

  

  شیدر حوزه آموز          :اهداف و راهبردها

  

 و اولویتهاي توسعه اي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ها برنامه

 بهبود رتبه علمی دانشگاه در منطقه و کشور   
  آسیب شناسی و ریشه یابی مشکالت فرهنگی موجود در دانشگاه وتالش در

   راستاي حل آنها
 مهندسی    ایجاد دو پژوهشکده در رشته هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنی و 
 ارتقاء کیفی آموزش در سطح دانشگاه   
 ز پژوهش در سطح کشور علمی دانشگاه ا    ارتقاء سهم اعضاي هیات 
  توجه ویژه به بحث کارآفرینی  
 توجه ویژه به تکریم متقابل دانشگاهیان و رعایت شئون و منزلت آنان  

 

ارتقاء کیفیت آموزش در سطوح مختلف تحصیلی از  -
  طریق

  تجهیز کالس ها به ابزار نوین آموزشی و رسانه  
ي   ارزشیابی مستمر عملکرد آموزشی اساتید با شیوه ها

  مختلف
 اجراي عادالنه قوانین و بخشنامه هاي مربوطه 
و   ناسب استاد به دانشجو در کالس هاي درس  رعایت ت

ت علمی با برنامه راهبردي همسو نمودن جذب هیأ
  دانشگاه

 

افزایش سهم دانشگاه در پذیرش دانشجویان در  -
  از طریق  مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

  تسهیل روند ارتقاي درجه علمی اساتید 
جذب اساتید فارغ التحصیل از دانشگاه هاي معتبر علمی  

 داخل و خارج از کشور
  امعه به ویژه منطقه تأسیس رشته هاي کاربردي و مورد نیاز ج 
تخصیص امکانات خدماتی و رفاهی مناسب براي دانشجویان  

   و دکترا مقاطع کارشناسی ارشد
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

         پژوهشیدر حوزه:  

  

  

                             دانشجوئیدر حوزه:  

  

  

  

  

  

  

         مالیو اداري حوزه در:  

  

  

  
  

        اجتماعیو  فرهنگیر حوزه د:  

  

افزایش کمی و کیفی مقاالت استادان در رشته هاي  
 مختلف

ه ها و تجهیز آزمایشگاه ها در توسعه امکانات کتابخان 
 هاسطح دانشگاه و دانشکده

  ارتقاي کمی و کیفی سایت هاي دانشکده ها 
ارتقاء و بهبود زیرساخت هاي فن آوري اطالعات در  

دانشگاه جهت دسترسی آسان و مطمئن به اینترنت و 
  بهبود شبکه هاي داخلی

گسترش همکاري هاي پژوهشی با دانشگاه ها و سایر  
  گذاري منابع اطالعاتی  در زمینه به اشتراك  سازمان

اي، تقویت منابع افزایش تعداد کتابهاي تالیفی و ترجمه 
  علمی و تخصصی، ایجاد پژوهشکده ها

  افزایش کیفی خدمات تغذیه اي دانشجویی و همچنین
افزایش سطح کیفی و کمی خوابگاه هاي موجود در 

  دانشگاه
 پایش  دانشجویان و توجه ویژه به بحث بهداشت و درمان

سالمت جسمی مداوم دانشجویان و کارکنان و همچنین 
  گسترش فعالیت هاي مشاوره اي

 افزایش سطح و تنوع تسهیالت مالی دانشجویی  
  بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی فضاها و وضعیت ورزشی

  در دانشگاه

 

برگزاري  ،قویت بنیه اعتقادي و دینی دانشجویانت 
  و فرهنگینی همایشهاي مختلف دی

، اردو هاي فرهنگی و برگزاري نمایشگاه هاي مختلف 
 علمی، تقویت چاپ نشریات دانشجوئی

برگزاري جلسات هم اندیشی وکرسیهاي آزاداندیشی با  
  ودها و تاکیدات مقام معظم رهبريتوجه به رهنم

انجمن هاي  ي سیاسی،توسعه و گسترش تشکل ها 
  و کانون هاي فرهنگی وهنريعلمی 

 ي مسابقات فرهنگی، هنري و کتابخوانی برگزار 
 مناسبتهاي ویژه بزرگداشت 
 حمایت از طرح هاي علمی وفرهنگی دانشجویان 

 جهتتالش  دانشگاه و ترمیم ردیف هاي بودجه 
گیري  افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه با بهره

  خصوصی مشارکت بیشتر بخش و
  بررسی و اصالح چارت سازمانی دانشگاه  
 ی آموزشی کارکنان دانشگاه و ارایهیازسنجن 

جدید و به روز در جهت  و آموزش هاي اطالعات
  کارآمدتر شدن سیستم دانشگاه

 ي فنی و عمرانی توجه ویژه به موضوع توسعه
تمام و اهتمام براي هاي نیمهتکمیل پروژه ؛دانشگاه

هاي هاي دانشکدههاي احداث ساختمانشروع پروژه
  داراي مطالعات اولیه
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  :دانشگاه معاونت آموزشیحوزه اهم فعالیت هاي 

واحدها و مؤسسات آموزشی اعم از دولتی و  سریعگسترش  واست ه خاصی پیدا کرده اهمیت و جایگا بدون شک آموزش عالی در ایران امروز
. غیر دولتی در سالهاي اخیر و افزایش کمی پذیرش دانشجو، وضعیت و چشم انداز جدیدي را براي آموزش عالی کشور ترسیم کرده است

اء کیفیت آموزشی، هدف اصلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شهید بنابراین حضور فعال در این عرصه جدید و توسعه کمی هدفدار در کنار ارتق
کارشناسی ارشد و دکتري به منظور جلوگیري از ، کارشناسیدوره هاي مدیریت ظرفیت پذیرش  جهت گیري این حوزه،. مدنی آذربایجان است

و مورد نیاز  ،کارآمد، به رشته هاي پرطرفدارریزش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس برنامه ریزي دقیق، و اولویت دهی 
اهم نکته،  این با عنایت به .می باشد درصد پذیرش دانشجوي کارشناسی ارشد نوبت دوم 30تا  20و افزایش  هاجامعه در توسعه کمی رشته 

  :به صورت مختصر به شرح زیر است اخیرسال  دوعملکرد این حوزه در طول 
  

هیأت  در جلسات و بررسی سایر موارد مطرح شده قاء علمی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاهپرونده ارت 50بررسی بیش از  
سال دودر نفر از دانشیاري به استادي 9نفر از استادیاري به دانشیاري و  14 ،یک نفر از مربی به استادیاريارتقاي ه، تصویب ممیز

 .ایجاد سایت اینترنتی هیأت ممیزه دانشگاه گذشته، 

قرارداد پیمانی  125تمدید  پرونده درخواست هاي مختلف اساتید، 245کمیته ترفیع به منظور بررسی جلسه  17ري مرتب برگزا 
ز طریق سامانه قراردادهاي حق التدریس و آموزانه هافقره  450بیش از  تنظیم اساتید،  ، انجام تمام امور مربوط به آموزانه ها و ا

 .حق التدریس ها

 .مربوط به سازمان سنجش و سایر مؤسسات ومراکز آموزشی وآزمون هاي مختلف استخدامی آزمون مختلف 100برگزاري بیش از  

 .95 براي اعضاي هیأت علمی در تیرماه» روشها و فنون تدریس و ارزیابی « برگزاري کارگاههاي  

 .94-95 یلیسال تحص ازبراي اولین باردالورود یان جدیاز دانشجو ینترنتیانجام ثبت نام ا 

کارشناسی  سازه هاي هیدرولیک در مقطع-مهندسی عمرانرشته از جمله به صورت هدفمند  جدیدرشته هاي تحصیلی  ایجاد 
 .کارشناسیدر مقطع  علوم کامپیوتر و مهندسی شیمی، فیزیک مهندسیو رشته هاي ارشد، 

 .و تکریم جایگاه اساتیدنظارت مستقیم بر امور آموزشی دانشکده ها و تالش در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی  

برگزاري مرتب جلسات شوراي آموزشی و شوراي تحصیالت تکمیلی، ابالغ مصوبات، نظارت براجراي آئین نامه ها، مصوبات و  
 .بخشنامه ها

  

  
  
  
  

ر معاون آموزشی و تحصیالت  -دکتر منصور ایمانپو
 نشست معاونان آموزشی دانشگاه هاي استان تکمیلی در
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  :کنونتا  93رشته هاي تحصیلی ایجاد شده از ابتداي سال 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

                                                                          

  
  
  
  
  
  

  
  

  :دانشگاه حوزه معاونت پژوهشیاهم فعالیت هاي 

  95مصوب نیمه اول سال رشته هاي   94رشته هاي مصوب سال   93رشته هاي مصوب سال 
ر   کارشناسی -فیزیک مهندسی  کارشناسی-علوم تربیتی   کارشناسی-مهندسی کامپیوت

رشد- کالم اسالمی   سازه هاي هیدرولیکی -مهندسی عمران  کارشناسی-روانشناسی  کارشناسی ا
د-مطالعات زنان ر  کارشناسی ارش     کارشناسی-علوم کامپیوت

نائی   کارشناسی- مهندسی شیمی  سی ارشدکارشنا- روانشناسی کودکان استث
ت د-مهندسی برق مخابرا م گرایش هاشیمی   کارشناسی ارش د-تما   کارشناسی ارش

  دکتري -حشره شناسی  کارشناسی ارشد- فیزیولوژي ورزشی
    دکتري-زبان و ادبیات عربی

رشته هاي 
   تحصیلی مصوب

  جمع  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  گروه آموزشی

  39  12  9  18  0  علوم پایه

  69  7  32  30  0  علوم انسانی

  24  1  9  14  0  فنی و مهندسی

  14  1  4  8  1  کشاورزي
  146  21  54  70  1  جمع

آمار اعضاي هیأت 
  علمی و دانشجویان

ی اعضاي هیات علمی با مرتبه    29  مرب

252  
  160  اعضاي هیات علمی با مرتبه استادیار

  46   اعضاي هیات علمی با مرتبه دانشیار

   17  اعضاي هیات علمی با مرتبه استاد
   4914   تعداد کل دانشجویان کارشناسی

   1214   دانشجویان کارشناسی ارشدل تعداد ک  6374

  246  تعداد کل دانشجویان دکتري

معاون پژوهشی و فناوري   -دکتر علی عجمی
 شگاهدان
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ر شاخص یو سا یأت علمیهر عضو ه يبه ازا 7/1برابر  یپژوهش ید مقاالت علمیجان با سرانه تولیآذربا ید مدنیدانشگاه شه 1394در سال  
) ISC( يعلوم و فناور یاطالع رسان ينطقه اکشور بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز م ين دانشگاههایدانشگاه ها در ب یابیارز يها

د مقاالت یاز نظر تول 1394جان در سال یآذربا ید مدنیمرکز مذکور، دانشگاه شه ين بر اساس رتبه بندیهمچن. ام شده است 27رتبه حائز 
در ب  .جامع کشور، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است ين دانشگاههایبرتر  

  .یلیالت تکمیان تحصیو دانشجو یأت علمیمحترم ه يتوسط اعضا یخارجو یمعتبر داخل يش هایدر همامقاله  300ش از یب ارائه 

 .استقرار و راه اندازي سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی 

 .برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه 

 يستم هایدر س يپژوهشکده مطالعات کاربرد و یاجتماع یپژوهشکده سالمت روانمل شا تقاضا محور يس پژوهشکده هایو تأس يراه انداز 
ی 7انتشار .  قدرت  . تخصصی بصورت الکترونیکی- عنوان نشریه علم

 

  

ا هدف توجه ب» يت امور فناوریریمد« تحت عنوان واحدن یا 1394از سال  نه، تقاضا محور و  يت هایشتر به فعالیب فناورا
معطوف به بازار و تقاضامحور  يت حلقه هایریعهده دار مدي ت امور فناوریرید، مدیبا نگرش جد. ابدینام  رییان تغیدانش بن

 ي، شرکت ها)Spin Off( یشیا زاینوپا  ير شرکت هایاز عوامل مذکور نظ یت از برخیلذا حما. است يستم نوآوریدر س
   یائل حقوقـع مسـمذکور و رف يشرکت ها يبرا یابیو بازار يه گذاریدانشگاه، کمک به سرما ان در قالب مرکز رشدیدانش بن

بخش هاي  جان شاملیآذربا ید مدنیدانشگاه شه يت امور فناوریریمد .باشند یت میرین مدیره از اهداف ایشرکت ها و غ
  :زیر می باشد

  

 مرکز رشد فناوریهاي پیشرفته، -
 مرکز نوآوري و کارآفرینی،  -
 دفتر انتقال فناوري،  -
 اط با صنعت و جامعه،دفتر ارتب -
  .کلینیک صنعت، معدن و تجارت  -

  
  

عالوه بر پوشش کابلی شبکه ، تمام ساختمان هاي دانشگاه و خوابگاه ها تحت .  Mbps 100دانشگاه بهاینترنت باند  يپهنا شیافزا 
ارکنان از سرویس هاي کاربر اعم از اساتید، دانشجویان و ک 8000پوشش شبکه وایرلس نیز قرار دارند و هم اکنون بیش از 

 . اینترنتی و پست الکترونیکی استفاده می نمایند

 مدیریت امورپژوهشی

  

 فناوري اطالعاتمدیریت 

 يمدیریت امورفناور
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به خوابگاه قدس و دانشکده شبکه عمومی دانشگاه در سه محور مرکز   Backboneطراحی شبکه داخلی و بی سیم و توسعه  
 )متر600بالغ بر (هاي جدید کشاورزي وفنی مهندسی با فناوري فیبر نوري 

 اختمان دانشجویان دکترا خوابگاه المهدي به شبکه اینترنت سیمیتجهیز قرائت خانه س 

 )نفرساعت 150بالغ بر (برگزاري دوره آموزشی تخصصی براي کارشناسان مرکز فناوري اطالعات  

 
  

د   ي تفاهم نامه هاي علمی پژوهشی با مراکز علمی خارج از کشور در چهارچوب اهداف و آئین نامه ها 7انجام امور مربوط به عق
عملی سازي مفاد تفاهم نامه هاي انعقادي در زمینه هاي گوناگون از  .اجرایی تعیین شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 انجام پروژه هاي تحقیقاتی مشترك بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و مراکز علمی و دانشگاهی تبادل استاد و دانشجو،   لقبی
اي تحصیالت تکمیلی مشترك با این مراکز و دانشگاهها و برگزاري همایش ها و سمینارهاي مشترك بین المللی، ایجاد دوره ه

 .منطقه اي و بین المللی 

تحصیالت  نفر از اساتید دانشکده فناوري اطالعات جهت تدریس در دوره 2عملیاتی شدن تفاهم نامه منعقده با دانشگاه خزربا اعزام  
 .95-96 ز نیمسال اول سالتحصیلیا تکمیلی و راهنمائی پایان نامه

  .و انجام بازدیدهاي صنعتی اهتدوین و بروز رسانی محتواي سایت انگلیسی دانشگ 

تقاضا  یقاتیطرح تحق 10تعداد  طرح پژوهشی و عقدقرارداد  25طرح پژوهشی توسط اعضاي هیأت علمی و تصویب  16تمام  
ر ارتبیاز طر یأت علمیمحور توسط همکاران محترم ه ا و صناق دفت  و اتمام یو خصوص یع دولتیاط با صنعت دانشگاه با سازمان ه

  . دانشگاه یأت علمیه يز توسط اعضایتقاضا محور ن یقاتیطرح تحق 5

 يز و شورایکالنشهر تبر يژاپن، شهردار يجان، دانشگاه کانازاوایآذربا ید مدنین دانشگاه شهیتفاهم نامه چهار جانبه بامضاي  
 .زیده تبریبازار سرپوش يم سازومقاهمچنین ز و یتبر ير خصوص مطالعات لرزه اد زیشهر تبر یاسالم

هرز با آژانس  يک علف هایولوژیمشترك در خصوص کنترل ب یعلم يها يهمکار و  یقاتیپروژه تحق يعقد تفاهم نامه اجرا 
BBCA ه یت در اتحادیعضو وه یترک يارت و موالنیس يبا دانشگاه ها یعلم يها يعقد تفاهم نامه همکارو همچنین ا یتالیا
 .منطقه قفقاز يدانشگاه ها

یتی از تأسیس شرکتهاي ، تهیه شیوه نامه حماراه اندازي کلینیک صنعت، معدن، و تجارت دانشگاه در شهرك صنعتی شهید سلیمی 
 .آموزشی پدافند غیرعامل در دانشگاهکارگاه  5برگزاري  ؛ دانش بنیان

 

دفتر همکاري هاي علمی و 
 بین المللی
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ز کتابخانه دانشگاه شهید م نگلیسی،  23150دنی آذربایجان با دارا بودن بیش ا جلد  94504جلد کتاب به زبان ا
کاربر می  8000جلد کتاب و منابع الکترونیکی در خدمت بیش از  12950عنوان پایان نامه،  1730کتاب فارسی و عربی، 

سایر دانشگاه ها و مراکز گران و دانشجویان به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده ارائه خدمات به کلیه اساتید، پژوهش .باشد
امه کتابخانه می باشد ز ،امانت يزهایم يدر مخزن ها .علمی، پژوهشی، صنایع و سازمانهاي سراسر کشور مطابق آئین ن  بیش ا

  :اهم فعالیتهاي این بخش در سال گذشته .شده اند يرده بند )LC(کنگره بر اساس نظام کتاب موجود  است که  115160
  

  .میلیون ریال 500یسی کتب خریداري شده از نمایشگاه کتاب به ارزش بالغ بر خرید و فهرست نو 

  .راه اندازي مرکز نگهداري کتب مربوط به دانشکده کشاورزي و ثبت کتابهاي این دانشکده در زیرپورتال تخصصی 

 .اده ها و موجودي قفسه هاانبارگردانی کتابخانه هاي دانشکده ها جهت تطبیق کتاب هاي ثبت شده، پایگاه د 

  .بهسازي پورتال کتابخانه مرکزي و نسخه الکترونیک پایان نامه ها 

  

  
موفق به اخذ مجوز انتشارات بنام دانشگاه  1394در سال  ،یتخصص –یات علمیدانشگاه عالوه بر انتشار نشر انتشارات اداره
سراسر کشور  ید و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمیاتاس يو ترجمه ا یفیجان به منظور چاپ کتب تألیآذربا ید مدنیشه

 یه علمیعنوان نشر 7تاکنون  .خود را آغاز نمود يت هایک ناشر، فعالیده و بعنوان یگرد یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  :ده استیمنتشر گرد یکیورت الکترونبه ص ادارهن یر توسط این زیبا عناو یتخصص

  
 عهیات شیادب یدو فصلنامه پژوهش )1

http://shia.azaruniv.ac.ir 
 یپژوهش يمولو یدوفصلنامه تخصص )2

http://molavi.azaruniv.ac.ir 
  یورزش و تندرست يه علوم کاربردینشر )3

http://jassf.azaruniv.ac.ir 
 نه پژوهشیقرآن در آ یدوفصلنامه تخصص )4

http://quran.azaruniv.ac.ir 
 ر خردیدوفصلنامه فلسفه و کالم صف )5

http://safirekherad.azaruniv.ac.ir  
  

6( The journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis 
http://Jalda.azaruniv.ac.ir 

7( Journal of Communications in Combinatorics and Optimization 
http:// Comb-opt-azaruniv.ac.ir   

 کتابخانه مرکزي دانشگاه

 دانشگاهاداره انتشارات 
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 .کده هادستگاههاي آزمایشگاهی دانشمورد از  80پیگیري تعمیر بیش از  

روسکوپ نیروي اتمی    ریال 2700،000،000به مبلغ بیش از ) AFM(خرید و راه اندازي دستگاه میک

 ریال 5100،000،000به مبلغ    SEMپیگیري خرید یک دستگاه  

 .به آزمایشگاه مرکزي، تعمیر و نگهداري آن CHNSOپیگیري انتقال دستگاه آنالیز عنصري  

 .آزمایشگاه هاي اقماري و ارسال آن به تمام دانشگاه ها تهیه بروشور آزمایشگاه مرکزي و 

 .و جعبه کمک هاي اولیه تجهیز به روز کلیه آزمایشگاه ها به کپسول آتش نشانی  

  .و برنامه ریزي براي ممیزي کلیه آزمایشگاه ها HSFآزمایشگاه از لحاظ شاخص هاي  4ممیزي تعداد  
  
  
  
  
  
  

و  يادیبن يبه منظور انجام پژوهشها 1383پردازش و ارتباطات در سال  یوه پژوهشگر :پردازش و ارتباطات یگروه پژوهش

 - برق یمهندس ياز رشته ها یات علمیگروه با پنج عضو ه یات علمیهرم ه. ل شدینه پردازش و ارتباطات تشکیدر زم يکاربرد
گروه،  ياعضا. م شده استیترم 1391قدرت در سال  - برق یک و مهندسیفتون- کیزیمحض، ف یاضی، ريکاربرد یاضیمخابرات، ر

  :ر استیگروه به طور خالصه به شرح ز یاهداف پژوهش. ار به باال هستندیدانش يبا رتبه ها ید مدنیهمکاران دانشگاه شه

 .، قطعات شبکه هاي نوریف سیستم هاي هوشمند انرژيه گراف در مخابراتینه کاربرد نظریدر زم يادیبن يانجام پژوهش ها 

 .پردازش تصویر و بینایی ماشین ،سینه مسائل معکوس در الکترومغناطیدر زم يکاربرد يهش هاانجام پژو 

 ي، همکاران گروه موفق به عقد قراردادهایپژوهش ي، چاپ مقاالت در مجالت معتبر، انجام طرح هايادیبن يعالوه بر انجام پژوهش ها 
 :ر شده اندیدانشگاه، به شرح ز یق معاونت پژوهشیاز طر یصنعت

جان یع آذربایشرکت توز يبرا ین شبکه مخابراتیو انتخاب بهتر يشبکه هوشمند انرژ يبرا یمخابرات يشبکه ها یبررس *
  )در حال اتمام - الیر 330000000مبلغ -یجان غربیع آذربایکارفرما شرکت توز( یغرب

روش و ساخت دستگاه مربوطه بر  ین، انتخاب بهترلوله هاي پلی اتیلنی گازشناسایی و تشخیص محل  يمطالعه روشها* 
  )1395آبان  30شروع قرارداد  - الیر 663000000مبلغ -یجان شرقیکارفرما شرکت گاز آذربا(اساس روش منتخب

  
  
 

 مدیریت آزمایشگاه مرکزي

، مراکز و پژوهشی يها گروه
 پژوهشکده ها
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اهان شورپسندیگ يوتکنولوژیب یگروه پژوهش :   
 ین گروه پژوهشیاهداف ا. تاسس شدهیتاس يقات و فناوریاز وزارت علوم، تحق یبا اخذ موافقت اصول 1383ن گروه از سال یا

و  یاهان زراعیدر گ یر زمان گلدهیی، اصالح  تغيوتکنولوژیق بیاز طر یو باغ یاهان زراعیگ يش مقاومت به شوریا افزایاصالح 
در  يش تحمل به تنش شوریب جهت افزاینوترک ين هاید پروتئی، تولیا خشکی ياز مواجه با تنش شور يریجلوگ يبرا یباغ
 ي، راهکارهايمقاومت به تنش شور يولوژیزیو ف یسم مولکولیمکان ی، بررسيوتکنولوژیق بیشور از طر يهاح خاكاهان، اصالیگ

 يهاتیاز اهم فعال. باشدین مناطق میاهان به ایگ یو معرف ياهان مقاوم به شوریق کشت گیدر مناطق شور از طر يتوسعه کشاورز
  :ر اشاره نمودیارد زتوان به مویگذشته م يهاسال ین گروه در طیا

 .1392ور ماه یط شور شهریدر شرا يتوسعه کشاورز ياهان و راهکارهایدر گ يتنش شور ین کنفرانس ملیاول 

 .يه در سال جاریاچه ارومیه به ستاد بحران دریاچه ارومیدر يایراجع به اح ییه طرحهایارا 

 .کباریهر دو ماه  یجلسات گروه پژوهش يبرگزار 

 

 یـ اجتماع یروانپژوهشکده سالمت:  
 يو استراتژ ی، خود مراقبت)آن ییردارویغ يتا درمان ها يریشگیاز پ(مرتبط با آن  يب هایاد و آسیمانند بحران اعت یمسائل

آن در  يکشور و چالش ها یستم درمانیت سیفیک ير، واکاویب پذیآس يد بر گروه هایت آن در جامعه با تأکیتقو يها
و  يریشگیبه منظور پ يازــمج يجامعه در نحوه ورود به فضا یعلم يتبط با آن، توانمندسازمر يب هایاد و آسیخصوص اعت
و کاوش در دو  ي، حقوق شهروندیتوسعه سالمت اجتماع یحقوق ينه های، زمیـ اجتماع یروان يب هایبا آس یمقابله علم

ت و چاره یگر قلمرو فعالید یاتیموضوع ح دز، خشونت و ده هایا یـ اجتماع یآن، ابعاد روان یو اجتماع يبعد سالمت فرد
  .خواهند بود یـ اجتماع یپژوهشکده سالمت روان يو کاربرد یعلم يها ییجو

 )3 و یو سالمت اجتماع يحقوق شهروند) 2، یعادت ياد و رفتارهایمطالعات اعت) 1 :ین پژوهشکده از سه گروه پژوهشیا
موجود در  یپژوهش ين گروهها با توجه به خالءهایا. ل شدیتشک یاجتماع يب هایفرهنگ محور از آس يریشگیآموزش و پ

 .شنهاد شده استیس و توسعه آنها پیدانشگاه در تأس يت هایاستان و بر اساس ظرف
  

قدرت يستم هایس يپژوهشکده مطالعات کاربرد:   

 سیستم هاي قدرت يربردسازمان دهی به فعالیت هاي پژوهشی و جهت دار نمودن آنها، پژوهشکده مطالعات کا به منظور
 يسیستم هاي تولید انرژ) 1   :در چهار گروه پژوهشی، )از نوع تقاضا محور(شهید مدنی آذربایجان  وابسته به دانشگاه 

شبکه هاي هوشمند و ) 4   ،یکیسیستم هاي توزیع انرژي الکتر) 3،  انتقال انرژي الکتریکی يستم هایس) 2  ،یکیالکتر
سیستم هاي قدرت مرتبط در زمینه  يو کاربرد به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهاي پژوهشی  انرژي هاي تجدیدپذیر،

  .شده استراه اندازي کشور در سطح 
و  یعنوان قرارداد با مراکز صنعت 10ش از یر با عقد بیسال اخ 2 ین پژوهشکده در طیفعال در ا یات علمیه ياعضا 

 8ش از یبه ارزش ب.... ز و یبرق تبر يرویع نی، شرکت توزیجانشرقیبرق آذربا يرویع نیجان، توزیبرق منظقه آذربا يشرکتها
را  يموثر ين قدم هاین دانشگاه و صنعت و حرکت به سمت دانشگاه کارآفریجاد ارتباط موثر بیا يال در راستایارد ریلیم

  .دبرداشته ان
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  :سال اخیر در دو دانشگاه واجتماعیفرهنگی  معاونت حوزهفعالیت هاي اهم 

  
  
  
  
  
   

  
  

                

کالسهاي آموزشی کانون ها، طرح مصوب شامل سخنرانی ها، نشست ها، کارگاه ها و سمینارها،  240برگزاري بیش از  
 .نمایشگاههاي مختلف، شب شعر، مراسم روز دانشجو و سایر مراسم مذهبی

 .و مقام هفتم هشتمین جشنواره ملی حرکت شمال غربه منطقدانشجوئی دانشگاه هاي  –انجمن هاي علمی  اول مقامکسب  

 .در دانشگاهدر شمالغرب کشور یدانشگاه يکوکارین مرکز نیفتتاح اولا، نشریه دانشجوئی 60چاپ بیش از  

د و یسه دانشگاه، اساتیرئ أتیه يان با حضور اعضایژه دانشگاهیو يرضو یکتاب و کتابخوان ملی مراسم جشنوارهبرگزاري  
 .اعزام کاروان هاي زیارتی ویژه دانشجویان وکارکنان ت ساالنه در نمایشگاه کتاب تهران؛ن دانشگاه، شرکایدانشجو

 .، مراسم سالگرد تدفین شهید گمنام دانشگاه، بازدیدهاي علمی و فرهنگیراهیان نور به مناطق عملیاتی اردوي ساالنه برگزاري 

  .یادواره شهداي دانشجو ساالنه ، برگزاري یجشنواره منطقه اي نشریات دانشگاه نخستین برگزاري 

 .)کانون هاي علمی و فرهنگی( و جشنواره رویش ) انجمن هاي علمی(برگزاري ساالنه جشنواره حرکت  

 .اقتصاد مقاومتی جامع مهدویت و همایش بزرگ  برگزاري همایش 

  

  :در دو سال اخیر دانشگاه دانشجوئیمعاونت اهم فعالیت هاي حوزه 
  

  

  

  

  

 معاون فرهنگی و اجتماعی - علی مهروردکتر 

  

ر  معاون دانشجوئی -دکتر تقی زوا
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د یجد يان ورودیدانشجو يبرا یترنتنیجاد امکان رزرو و شارژ ایا 
تعمیر و بازسازي سلف با هزینه اي   .بعد از انتخاب واحدبالفاصله 

تجهیز آشپزخانه به   برنامه ریزي جهت ریال و 400،000،000بالغ بر 
صنعتی و نیمه صنعتی و گسترش فضاي سلف آزاد دانشجوئی جهت 

  ).تنوع،انتخاب، کیفیت(اجراي طرح تاك 

  :در حوزه مدیریت امور دانشجوئی

ن یکه شش نفراز اکشوری علم نفر از دانشجویان المپیادي از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مرحله اول المپیاد 56 شرکت 
 .زان توانستند جواز حضور در مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی کشوردردانشگاه تربیت مدرس را بدست آورندیعز

ت یرا در داخل سا یان متقاضیدانشجو یباشد و به تمام یمتر مربع م 26300نفر با مساحت حدود  2100بگاهها خوا یت کلیظرف 
رائه شده استیاصل  .پرس می باشد 5000ظرفیت طبخ غذا در سلف هاي دانشجوئی روزانه  .، اسکان ا

 از يریگ جلو باعث که انیبراي دانشجو و همچنین ایجاد امکان رزرو انیدانشجو يبرا سلف در ینترنتیا شارژ امکان جادیا 
  .انیدانشجو يغذاخور سلف زیتجه .است دهیگرد توجه قابل يجو صرفه و اسراف

  .انیر مترقبه به دانشجویو حوادث غ یممتاز، قهرمان ورزش يعه مسکن، ازدواج، وام ضروری، مسکن، ودیلیتحص يارائه وام ها 

ران امور یو مد یین دانشجویمنطقه دو کشور با حضور معاون يدانشگاه ها   یین دانشجوین نشست معاونیست و سومیبرگزاري ب 
 .94اردیبهشت -جانیآذربا ید مدنیدانشگاه شه  یزبانیمنطقه به م ییشجودان

 .بهبود و بازسازي فضاي بوفه هاي دانشجوئی جهت ارائه خدمات مناسب در سالتحصیلی جدید 

  :اعملکرد امور خوابگاهه -

 .و راه اندازي سامانه مدیریت خوابگاه ها 94در سال بار نیاول يبرا یخوابگاه دیجد يها يورود خوابگاه ینترنتیا نام ثبت 

 .و الزهرا يمطالعه خوابگاه المهد يت سالن هایش ظرفیافزا 

 .، ساخت و بهره برداري از نمازخانه بزرگ خوابگاه المهدياده رو خوابگاه الزهرایافتتاح پ 

 .يز خانه فرهنگ خوابگاه المهدیافتتاح و تجه .يمطالعه خوابگاه المهد ات احداث سالنیآغاز عمل 

 .راه اندازي سیستم انتخابات الکترونیکی شوراي صنفی، انجمن ها و غیره 

 .خوابگاه الزهرا ين در ورودینصب دورب، يخوابگاه المهد یبوفه، مشاوره و سالن تندرست یکیزیف يش فضایافزا 

 .خوابگاه ها با مشارکت تمام حوزه ها و انتخاب اتاق هاي نمونه بهداشتی دانشجوئی برگزاري ساالنه مراسم هفته 

 
  :هیعملکرد امور تغذ -

 .ساختمان 3 ییدانشجو يتعداد سلف غذاخور 

 .ساختمان 5ع غذا در خوابگاهها  یتوز يتعداد محل ها 

 .94از سال  ییشام دانشجو کردن برنامه دو منوئی 
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ل یک کسب و دختر دانشجویان توسط تیمی سومی مقام کسب و نقره یک و طال مدال یک کسب   در پسر دانشجویان توسط نقره یک و طال مدا
لمپیاد سیزدهمین  .مقدس مشهد در  کشور سراسر دانشجویان ورزشی ا

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه يت نمونه کشوریریکسب مد   .ها در حوزه 

لینگ، و بیلیارد اسکواش، هاي هیئت زمینهدر  شرقی ذربایجانآ استان نجوانا و ورزش کل اداره با همکاري نامه تفاهم عقد   پزشکی بو
 .گلف و کوهنوردي محلی، بومی ورزشی،

 .متبوعوزارت  یت بدنیان سراسر کشور از طرف اداره کل تربیدانشجو یاد ورزش همگانین المپیسوم یزبانیذ ماخ 

   .ادهایو المپ ي، کشوريدختر و پسر به مسابقات منطقه ا ییدانشحو یورزش يم هایاعزام ت 

و روباز به متراژ یسرپوش یسرانه ورزش یشافزا   .ریهر دانشجو در دو سال اخ يمربع به ازامتر  73/0بیش از ده 

ز یم يس رویتن يدر مسابقات منطقه ا یکسب مقام قهرمان،ان سراسر کشور یم تکواندو پسران در مسابقات دانشجویت یکسب مقام قهرمان 
 .سراسر کشور انیکشور دانشجو یپسر در مسابقات قهرمان انیدانشجو يجودو میت یقهرمان بیناو  کارکنان

ه نسبت درصدي 300 از بیش رشد و کشور 2 منطقه دانشگاههاي پسر و دختر اي منطقه هاي رقابت در برنز و نقره طال، مدال 42 کسب   ب
  . قبل سالهاي

  . است رسیده دانشگاه ورزش عالی شوراي تایید به که دانشگاه بدنی تربیت مدیریت ساله 5 راهبردي برنامه تهیه 

 .ورزشی جدید هاي رشته ایجاد و دانشجویان و کارکنان براي رشته 36 از بیش در مختلف هاي مناسبت به مسابقات برگزاري 

  
  
  

و  یروانشناخت يریب پذیآس يان دارایش دانشجویپاو  دالورودیان جدیدانشجو یش سالمت روان شناختیطرح پا ساالنه يجراا 
 .ش سالمت روان یسک باال غربال شده در طرح پایر

رون يراه انداز  لکترونو تحت وب  یکیسامانه مشاوره الکت  .مشاوره ينمودن پرونده ها یکیا

 .یصیت و تشخیسنجش شخص ينرم افزار يابزارها به یز واحد روان سنجیتجه 

 .در سطح خوابگاهها يشتر خدمات مشاوره ایز و توسعه هر چه بیس تبریدر پرد ییفعال نمودن شعبه مرکز مشاوره دانشجو 

  .ان و کارکنان دانشگاهیبه دانشجو یو مشاوره مذهب یارائه خدمات مشاوره حقوق 

 .)دبکیوروفن(ن علوم اعصاب یخدمات نو يراه انداز 

 :مدیریت تربیت بدنی

 :مرکز مشاوره دانشجوئی
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 .دانشگاه ییمرکز مشاوره دانشجو ینترنتیمطالب صفحه ا یبه روز رسان و همچنین یخدمات مشاوره تلفن يفعال ساز 

  .بضاعت یان بیبه دانشجو یاجتماع -یتیو جلب خدمات حما ییشناسا يبرا يواحد خدمات مددکار يفعال ساز 

و  یع بسته آموزشیه و توزیتهو ییاماکن دانشجوان دریانشجود دیدر معرض د یبهداشت روان يام ها و پوسترهاینصب پ 
 .دالورودیان جدیدانشجو يبرا يمشاوره ا يآگاهساز

 .دانشگاه یت اصلیمستقر در سا ییو مشاوره به کارکنان در مرکز مشاوره دانشجو یارائه خدمات روانشناخت 

رائه آن در ز ییآشنا يبروشور برا یطراح   .انیمان ثبت نام به دانشجوبا خدمات مرکز مشاوره و ا

 .دالورود یان جدیدانشجو يدز برایو مقابله با ا یاجتماع يب هایاد و آسیاز اعت يریشگیپ یآموزش يدوره ها ياجرا 

 .انیدانشجو یو پرسش و پاسخ با موضوعات سالمت روان یجلسات سخنران يبرگزار 

 http:// moshavereh.azaruniv.edu/LoginPage.aspx: راه اندازي سامانه مشاوره اینترنتی به آدرس 

عقد تفاهم نامه با روانپزشک خارج و و شعب وابسته  ییمشاوران و روان شناسان مجرب در مرکز مشاوره دانشجو يریبه کارگ 
ز ساعت  ؛ییازمند به درمان دارویارجاع مراجعان ن ياز مرکز برا رائه خدمات مشاوره تلفنی ا  .16-22راه اندازي و ا

 .انیدانشجو یو اجتماع یروان یزندگ يمایس يح کشورطر ياجرا 

 .انیبه دانشجو یآموزش مشاوران خوابگاه ها در خصوص نحوه خدمت رسان 

  .تا کنون   94سال بهشت ماه یاز ارد ان یدانشجو يبرا یروان _ یاجتماع يب هایاز آس يریشگیپ يکارگاه هامرتب  يبرگزار 

  
  
  

 .و کارکنان دیجد يان ورودیدانشجو یش سالمت جسمیپا 

 .ان و کارکنانیون دانشجویناسیواکس 

 .1394سال  از جاد واحد بهداشت و درمان شبانه در خوابگاه الزهراءیا 

 .1394از اماکن دانشگاه از مهر  یمتوال يدهایط و بازدیکارشناس بهداشت مح يریبکارگ 

 .1394الد آذرشهر از مهرماه یم یصصک تخینیاز کل یقرار داد با شبکه بهداشت و درمان آذرشهر درخصوص چگونگ 

 .یدانشگاه یار در تمام مسابقات ورزشیا پزشکیحضور مستمر پزشک و  1394ز آمبوالنس در تابستان یتجه 

 :مرکز بهداشت و درمان
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  :در دو سال اخیر اداري و مالیمعاونت  اهم فعالیت هاي حوزه

  

  

  

  

  

 .و مشاوران مانکارانیت و صورتجلسات پیبه کارکرد، صورت وضع یدگیه و رسینظارت عال 

اه اراض يفضا ينگهدار ها و مزایده ها از جمله صهمناق يبرگزار   .و ساماندهی قرارداد ها دانشگاه یسبز و اج

  .و افتتاح فاز اول اجرایی نمودن پروژه هاي فاز اول دانشکده کشاورزي و  فاز اول و دوم دانشکده فنی و مهندسی 

مع فناوري دانشگاه  215انجام مطالعات اولیه و تهیه مستندات ماده      .و ساختمان دانشکده علوم تربیتیپروژه هاي ساختمان مجت

  .جاد کمربند سبزیا و سبز دانشگاه يفضا ينگهدار راه اندازي بخشی از تصفیه خانه فاضالب دانشگاه،  

  طراحی و اجراي سایبان و پارکینگ خودروهاي سبک و سنگین،  

   .اي خوابگاهها و سلف دانشجویی، آموزشی، اداري و رفاهیتعمیرات ابنیه اي و تاسیساتی ساختمانه  

 .محوطه سازي و انجام امورات فنی و عمرانی واحدهاي متقاضی 

 .در ساختمان علوم pvcتعویض سقف کاذب گچی و نصب سقف کاذب  

 .احداث سایبان پارکینگ خودروهاي سواري و اتوبوس 

 

  

  

معاون  -دکتر ذوالفقار رضوانی
ی و مال  اداري 
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ن با تأسیس دانشگاه درسال این دانشکده فعالیت رسمی خود را همزما
دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی آغاز  38با پذیرش  68-69تحصیلی 

عضو هیأت  78نمود و در حال حاضر داراي پنج گروه آموزشی فعال و 
کارشناسی، قت بوده و با داشتن دوره هاي مختلف علمی تمام و

ه داراي دانشکد. کارشناسی ارشد و دکتري به فعالیت خود ادامه می دهد
کتابخانه اي و  سالن آمفی تئاتر، سه سالن سمینار ، چهار سایت کامپیوتر

 هزار 15بیش از  وتخصصی  نسخه کتاب فارسیهزار  60 برمشتمل 
و  مجله 360مجله و نشریه فارسی و  150تخصصی و  نسخه کتاب التین

 .می باشدنشریه التین 
 
 

 شامل آزمایشگاه هاي رشته فیزیکآزمایشگاه هاي مجهز در:  
 - جامد آزمایشگاه فیزیک حالت -آزمایشگاه فیزیک هسته اي - آزمایشگاه فیزیک جدید -3آزمایشگاه فیزیک پایه - 2فیزیک پایه

  آزمایشگاه حرارت -آزمایشگاه نور هندسی  -آزمایشگاه لیزر - آزمایشگاه اپتیک  - آزمایشگاه الکترونیک 
  
 شامل آزمایشگاه هاي رشته شیمیآزمایشگاه هاي مجهز در:  

تجزیه  آزمایشگاه شیمی -آزمایشگاه شیمی فیزیک  - 2و 1آزمایشگاه شیمی معدنی  -آزمایشگاه شیمی آلی - 2و 1شیمی عمومی 
 -  2و 1آزمایشگاه شیمی آلی  -2و 1آزمایشگاه شیمی تجزیه  2و 1آزمایشگاه شیمی فیزیک  -آزمایشگاه شیمی دستگاهی - 2و 1

آزمایشگاه  - آزمایشگاه پژوهشی معدنی - آزمایشگاه پژوهشی تجزیه -آزمایشگاه آنالیز دستگاهی-آزمایشگاه جدا سازي مواد آلی 
 آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک  - ه پژوهشی آلی آزمایشگا -پژوهشی حالت جامد 

  
 آزمایشگاه جلبک شناسی و تشریح -آزمایشگاه زیست گیاهی: شامل زیست شناسیآزمایشگاه هاي مجهز در رشته - 

آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژي  - شناسیزمایشگاه گیاه آ -آزمایشگاه سیمانتیک گیاهی -گیاهیآزمایشگاه ریخت شناسی 
ا - آزمایشگاه میکروبیولوژي -زمایشگاه جانور شناسیآ - گیاهی   مرکز بیوتکنولوژي هالوفیته

  

  ا معرفی دانشکده ه

  دانشکده علوم پایه )1
  :چه دانشکدهتاریخ

  
      

  
    

  
  
  

  :امکانات دانشکده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اعضاي هیأت علمی دانشکده علوم پایه
  
  
  
  
  

  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  تعداد مربي  نام گروه آموزشي
  ۱۷  ۳  ۴  ۸  ۲  گروه رياضي محض

  ۷  ۰  ۴  ۲  ۱  گروه رياضي كاربردي
  ۱۸  ۳  ۴  ۱۱  ۰  فيزيكگروه 
  ۲۶  ۶  ۶  ۱۳  ۱  شيميگروه 
  ۱۱  ۰  ۳  ۸  ۰  زيست شناسيگروه 

  ۷۹  ۱۲  ۲۱  ۴۲  ۴  جمع كل
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  مجهز به آزمایشگاه هاي مقاومت مصالح، تکنولوژي بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه  مهندسی عمرانگروه
  .هیدرولیک، روسازي و مکانیک خاك می باشد

 

يها ستميس، ويو درا يکيالکتر ينهايماش برق شامل آزمایشگاههاي تحقیقاتیمجهز به  هندسی برقم گروه 
و  يسيالکترو مغناط يسازگار، نو يانرژ ،FACTSادوات  ،ک قدرتيالکترون ،ت توانيفيک ،ع هوشمنديتوز

 -يالکترونيک صنعت - ز پردازندهي، ريو مدار، الکترونيک، مدار منطق ياندازه گيرشامل  يتخصص يآزمايشگاهها
   .يالکتريک يفشار قو - ، کارگاه برقیالکتریک يماشينها -يکنترل خط يسيستمها -قدرت يسيستمها يبررس

  
 

  هاي آموزشی شامل انتقال حرارت، مکانیک سیاالت و ترمودینامیک،  مجهز به آزمایشگاه مهندسی مکانیکگروه
اشکاري و ریخته گري می هاي جوشکاري، ورقکاري، ماشین ابزار، تر اهو کارگ) الکترو هیدرودینامیک و انرژي(تحقیقاتی 

  .باشد
  

 آزمایشگاه عملیات حرارتی و انجماد، کارگاه ریخته گري و مدل سازيمجهز به  مهندسی مواد گروه تازه تأسیس ،
 .می باشد آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد، آزمایشگاه متالوگرافی

  

  

  :دانشکده فنی و مهندسی )2

  :تاریخچه دانشکده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :دهامکانات دانشک     

  
  
  

    
  
  

  
  
  
  

            
  

با پذیرش دانشجو در مقطع  1373فعالیت رسمی دانشکده فنی و مهندسی از سال 
گروه مهندسی عمران فعالیت خود را از سال  .شروع شد) دبیري فنی(ان کارشناسی عمر

تجهیز آزمایشگاه ها و مدیریت اموردفتر فنی  و در آن سالها، مسئولیتآغاز نمود  1370
و مشارکت کامل در احداث ساختمان هاي دانشگاه به عهده اعضاي گروه دانشگاه 

هاي آموزشی و پژوهشی به تدریج همکاري با کار مهندسی عمران بود که بعد از افزایش
اما در مواقع ضروري همیشه در ارائه نقطه نظرات تخصصی خود  کاهش یافت دفتر فنی

تکنولوژي  بتن و از صنعت به تحقیق در هر گونه نی همچنین. به دفتر فنی کوشا بوده است
مهاربندي هاي مربوط به حرکت جانبی  اع سازه هاي ساختمانی، انواعساختمان، انومصالح 

  .انجام گیرد عمران سازه ها و غیره توسط اساتید گروه مهندسی
بعد از تالشهاي فراوان  و شروع به فعالیت نمود 1376گروه مهندسی برق از سال  

 راه 1386ب آقاي دکتر قادر سلیمانی، رشته مهندسی مکانیک نیز از مهر شادروان جنا
با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مواد فعالیت رسمی این گروه  1392از مهر. اندازي شد

با اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی، 1394از مهرماه نیز آغاز گردید و 
  .نمود بکار گروه مهندسی شیمی نیز رسماً آغاز

نمود تا اینکه در این دانشکده از ابتدا تحت عنوان دانشکده تربیت دبیر فنی فعالیت می 
آوري با ایجاد دانشکده فنی و موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن 28/3/1384مورخ 

  .مهندسی به دانشگاه ابالغ گردید
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

معرفی گروه مهندسی عمران و تاریخچه آن:  
  

 يت اموردفتر فنيريشگاه ها و مديز آزمايه تجهياول يآغاز نمود در سالها ۱۳۷۰ت خود را از سال يعمران فعال يگروه مهندس
ش کار يعمران بود که بعد از افزا يگروه مهندس يدانشگاه به عهده اعضا يدانشگاه و مشارکت کامل در احداث ساختمان ها

شه در ارائه نقطه نظرات يهم يما در مواقع ضرورافت  ايکاهش  يبا دفتر فن يج همکاريبه تدر يو پژوهش يآموزش يها
  .کوشا بوده است  يخود به دفتر فن يتخصص

 ،پس از سه سال. ل نمودنديشروع به تحص ين گروه مهندسيعمران در ا ير فنيدب يان کارشناسيدانشجو ۱۳۷۳از سال 
 داير بوده وعمران  يفقط رشته مهندس يشناساکنون در مقطع کارجاد شد و يا) روزانه و شبانه(ي عمران مهندس يکارشناس

  :ر وجود دارديب زيرشته به ترت پنجارشد  يدر مقطع کارشناس

  
  

سابقه آموزشي و  نفر مي باشد که هشت نفر از آنان بيش از بيست سال ۱۵تعداد اعضاي هيئت علمي گروه مهندسي عمران 
 ، انواع تن و مصالح  ساختمان ، انواع سازه هاي ساختمانيلذا هر گونه نياز صنعت به تحقيق در تکنولوژي  ب ؛پژوهشي دارند

  .گروه مهندسي انجام گيردن مهار بندي هاي مربوط به حرکت جانبي سازه ها و غيره مي تواند توسط اساتيد اي

معرفی گروه مهندسی برق و تاریخچه آن:  

ب يبه ترت ۱۳۹۱و  ۱۳۸۵،  ۱۳۷۹آغاز نمود و در سال  ۱۳۷۶برق فعاليت خود را از سال  يروه مهندسگ
قدرت ش يبا گرا برق يمهندس يارشد و دکترا يو کارشناس يرش دانشجو در مقطع کارشناسيموفق به پذ

ک و يالکترون يش هايگرا ارشد يرش دانشجو در مقطع کارشناسيپذ با ۹۳و  ۹۲يهادر سالن يهمچن. شد
ا يفعالمخابرات  ن گروه در سه يدر حال حاضر ا. داد گسترشبرق  يمهندس يش هايگر گرايبه دت خود ر

رشته . دهد يود ادامه مخيت ر به فعاليز يو در رشته ها يارشد و دکتر ي، کارشناس يمقطع کارشناس
 :هاي تحصيلي داير اين گروه به شرح ذيل مي باشد

  

  

  

  

  

ن ۲ استاد، ۲ شامل باشند که يتمام وقت م يات علميعضو ه ۱۴ يدر حال حاضر گروه برق دارا ،  اريشدا
  :باشد يمختلف به شرح زير م يگروه در زمينه ها يفعاليتها يبرخ .باشد يم يمرب ۲ار و ياستاد ۸

   رشته مهندسي برق : مقطع کارشناسیدر 

   گرايش سيستم هاي قدرت مهندسي برقرشته :  مقطع کارشناسی ارشددر 

  لکترونيک قدرت و ماشينقدرت گرايش ا - رشته مهندسي برق

رشته مهندسي /  مخابرات گرايش هاي سيستم و ميدان -رشته مهندسي برق
 الکترونيک گرايش مدارهاي مجتمع الکترونيک  –برق 

قدرت  -رشته مهندسي برق:  مقطع دکتريدر
  گرايش سيستم و الکترونيک قدرت

ستم و قدرت گرايش سي - رشته مهندسي برق
  تظحفا

قدرت گرايش ماشين و  -رشته مهندسي برق
 درايو

 ک،يژئوتکن -عمران يرشته مهندس*   ،زلزله -عمران يرشته مهندس*   ،سازه -عمران يرشته مهندس*
  )پرديس تبريز( سازه -عمران يرشته مهندس*     آب،  -رشته مهندسي عمران*
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

خواص آن و شناخت ارتباط بين اين ساختار و خواص در جهت  در مهندسي مواد شناخت ساختار مواد و
علم . اي برخوردار است هاي کاربردي و طراحي مواد نو و ترکيبات جديد از اهميت ويژه افزايش زمينه

. باشد در زمينه طراحي و توليد آلياژهاي صنعتي کاربرد دارد هاي علم مواد مي متالورژي که يکي از شاخه
انواع . رود از فلزات و آلياژهاي گوناگوني ساخته شده اند کي که در صنايع مختلف بکار ميکليه قطعات مکاني

طور وسيع در  هاي آلياژي، آلومينيم و آلياژهاي آن، مس، منيزيم، روي و ساير فلزات به فوالدها و چدن
ص صنايع خصو اين قطعات در صنايع مختلف به. گيرند ساخت انواع قطعات صنعتي مورد مصرف قرار مي

هاي فضايي،  فضا، هواپيماسازي، پتروشيمي، صنعت نفت و گاز، ساختمان، سازه - خودروسازي، هوا
 :توانمنديها و خدمات قابل ارائه توسط گروه .روند کار مي ونقل، صنايع نظامي به حمل

  یمختلف صنعت يبه بخشها یقاتیو تحق یدر امور پژوهش يارائه خدمات مشاوره ا -
  یپژوهش يدر قالب طرح ها يدیو تول یصنعت يم پروژه هامشارکت در انجا -
  مرتبط ياز ارگان هایبر حسب ن یدرون سازمان یارائه خدمات آموزش -
  یعلم ين دستاوردهایدتریجد يساز يد و تجاریارائه خدمات مشاوره جهت ساخت، تول -

مقاطع مختلف  ن رشته دريا سريعتوسعه ، يمختلف صنعت يهااز روزافزون بخشين ،رياخ يدر سالها
جان پس از اخذ يآذربا يد مدنيو مواد دانشگاه شه يمتالورژ يگروه مهندس. داشته است يرا در پ يليتحص

اقدام به جذب دانشجو در مقطع  ١٣٩٣ن بار از مهر ماه ينخست ي، برا١٣٩٢س رشته در بهمن يمجوز تاس
ي و انتخاب مواد مهندسي نيز در شناسائ-دوره كارشناسي ارشد مهندسي مواد ايجاد نموده و يکارشناس

 .مي باشدحال پيگيري 

  

   .متعدد یپژوهش يقدرت با گروهها يستمهایاقدام به تاسیس پژوهشکده مطالعات س -
  .مختلف يکنفرانس ها يبرگزار -
  .گروه یات علمیه يمتعدد توسط اعضا یصنعت يپروژه ها ياجرا -
  .ت توانیفیقدرت و ک يدر زمینه سیستمها) مرکز کامپیوتر و تحقیقات برق(مکتب  یزمایشگاه تحقیقاتس آأسیت -
  .وزارت متبوع یپردازش و ارتباطات از معاونت پژوهش یگروه پژوهش یاخذ موافقت اصول -
  .برق یمهندس یپژوهش -یاقدام به تاسیس مجله علم -

اریخچه آنمعرفی گروه مهندسی مکانیک و ت:  

موفق به  ۱۳۹۱د و در سال يس گرديتأس ۱۳۸۶در سال  يک در مقطع کارشناسيمکان يگروه مهندس
نفر  ۲۰۰، يعضو هيئت علم ۱۲ن گروه ياکنون ا .ديارشد گرد يرش دانشجو در مقطع کارشناسيپذ

. دارد يژل انريش تبديارشد در گرا ينفر دانشجو در مقطع کارشناس ۳۰و  يدانشجو در مقطع کارشناس
ان يو دانشجو يأت علميه يله اعضايبوس يپژوهش يکاربرد يدر قالب طرحها يعيوس يقاتيتحق يتهايفعال

 .اشاره کرد زیدن يياير دريتوان به ساخت ز ين گروه در حال انجام است که از جمله آنها ميا

معرفی گروه مهندسی مواد و تاریخچه آن: 
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  
  اعضاي هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

  
  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  تعداد مربي  نام گروه آموزشي

  ۱۴  ۰  ۱  ۱۲  ۱  عمرانمهندسي گروه 
  ۱۴  ۲  ۲  ۸  ۲  ه مهندسي برقگرو

  ۱۲  ۰  ۱  ۹  ۲  مهندسي مكانيكگروه 
  و  گروه مهندسي مواد

  ۴  ۰  ۰  ۴  ۰  گروه مهندسي شيمي

  ۴۴  ۲  ۴  ۳۳  ۵  جمع كل
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  :دانشکده ادبیات و علوم انسانی) 3
        

  :تاریخچه دانشکده 
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعضاي هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  

  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  تعداد مربي  نام گروه آموزشي
  ۹  ۲  ۲  ۵  ۰  گروه زبان وادبيات فارسي

  ۱۰  ۰  ۱  ۷  ۲  گروه زبان وادبيات انگليسي
  ۱۳  ۰  ۳  ۸  ۲  گروه زبان وادبيات عربي

  ۳۲  ۲  ۶  ۲۰  ۴  جمع كل
  

أسیس دا ی این دانشکده فعالیت رسمی خود را همزمان با ت نشگاه درسالتحصیل
دانشجو در مقطع کارشناسی دبیري زبان و ادبیات فارسی آغاز  36با پذیرش  69-68

دانشجو  900عضو هیأت علمی و  32نمود و در حال حاضر داراي سه گروه آموزشی و 
متر مربع  1000در دوره هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري در فضاي حدود 

اتاق براي استادان، دو مرکز آزمایشگاهی، مرکز رایانه،  20 شامل یازده کالس درسی و
دانشکده داراي دو  .کتابخانه و سالن اجتماعات به فعالیت خود ادامه می دهد

آزمایشگاه زبان انگلیسی در سال  آزمایشگاه زبان انگلیسی و عربی می باشد که
ه با عنوان سالن همایش دانشکد .به سیستم مولتی مدیا ارتقا یافته است 1394

نفر با  70تاالر صائب دانشکده مجهز به تجهیزات صوتی و ویدئو پروژکتور  با گنجایش 
 مجهز با این دانشکده همچنین داراي مرکز کامپیوتر .صندلی هاي مبلمان می باشد

  .خدمت دانشجویان دانشکده می باشد يسیستم کامپیوتر 28
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  
  

                            : دانشکده يفصلنامه ها
  يکاربرد یفصلنامه زبان شناس: یسیات انگلیگروه زبان و ادب                  یپژوه يفصلنامه مولو: یات فارسیگروه زبان و ادب
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٢٦  
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

علوم تربیتی و روانشناسی راه اندازي شد، لین گروهی که مرتبط با دانشکده او
با پذیرش دانشجوي روزانه در  1376گروه مطالعات خانواده بود که در سال

لیت نمود و در کنار آن ارائه دروس تربیتی را براي مقطع کارشناسی شروع به فعا
دانشجویان دبیري نیز به عهده داشته است و بعد از آن در رشته کتابداري و 

عه در راستاي گسترش و توس. تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشجو پذیرش شد
یات و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بصورت مستقل از دانشکده ادبدانشگاه 

مجوز رسمی ایجاد دانشکده از  1385و از سال  دوم انسانی راه اندازي شعل
با پیگیري هاي مجدانه، در  .طرف هیات امناء و وزارت متبوع به تصویب رسید

دفتر گسترش  تی و روانشناسی ازیقطعی دانشکده علوم ترب مجوز 94سال 
با  انشناسی در حال حاضر دانشکده علوم تربیتی و رو. آموزش عالی صادر گردید

   .فعالیت می نماید عضو هیأت علمی تمام وقت 42و  پنج گروه آموزشی
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  :تاریخچه دانشکده

  

      
  
  
  
  

       
  
  

  یأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاعضاي ه
  

  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  تعداد مربي  نام گروه آموزشي
  ۴  ۰  ۰  ۳  ۱  مطالعات خانوادهگروه 

  ۱۰  ۱  ۲  ۷  ۰  ه روانشناسيگرو
  ۱۰  ۰  ۰  ۷  ۳  علوم ورزشيگروه 

  ۴  ۰  ۰  ۳  ۱  ودانش شناسيعلم اطالعات  گروه
  ۱۴  ۰  ۳  ۱۰  ۱  ربيتيت علومگروه 

  ۴۲  ۱  ۵  ۳۰  ۶  جمع كل
  

  

  
               

  
  

  

  
  

  
  

  

  : مجله علوم کاربردي دانشکده                                                               
 فصلنامه ورزش و تندرستی  



  

٢٧  
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

مردم ایران و استقرار نظام جمهوري اسالمی به رهبري   با پیروزي انقالب اسالمی
عالقه به فراگیري معارف دین و نیاز به تربیت نیروهاي متعهد و ) ره(امام خمینی 

متخصص براي تأمین نیروهاي مورد نیاز آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي علمی 
اتأسیس مراکز دانشگاهی برا ،فرهنگی ضروري  ي پاسخ به این نیاز عمومی کشور ر

با   1369 دانشگاه در سالاسالمی این  نشکده الهیات و معارفدادر این راستا . نمود
در . پذیرش تعدادي از دانشجویان دبیري الهیات فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود

حوزه فعالیت » تربیت معلم قرآن مجید«همان سالهاي آغازین با تأسیس رشته 
 و تامین امکانات  به مرور زمان و با جذب اساتید،. آموزشی دانشکده توسعه پیدا کرد

سیس دیگر رشته هاي الهیات در مقاطع سه گانه أت دانشگاه ،و حمایت مدیریت
دکتري، زمینه پیشرفت روز افزون کمی و کیفی این  کارشناسی ارشد و کارشناسی،

تاکنون توانسته است بسیاري از نیروهاي  این دانشکده  .دانشکده فراهم گردید
  .گی کشور را تربیت نمایدفرهن -معارف دینی مورد نیاز مراکز علمی متخصص در
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  :تاریخچه دانشکده
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  هیات و معارف اسالمیاعضاي هیأت علمی دانشکده ال
  

آموزشي ر  تعداد مربي  نام گروه    تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديا
جمع 
  كل

  ۳  ۰  ۱  ۲  ۰  اديان وعرفانگروه 
  ۷  ۰  ۱  ۵  ۱  اسالميفلسفه وحكمت گروه 

  ۸  ۰  ۱  ۶  ۱  فقه وحقوق اسالميگروه 
  ۵  ۰  ۲  ۲  ۱  گروه علوم قرآن وحديث
و تمدن اسالمي   ۱  ۰  ۰  ۱  ۰  گروه تاريخ 
  ۶  ۰  ۰  ۱  ۵  گروه معارف اسالمي

  ۳۰  ۰  ۵  ۱۷  ۸  جمع  كل
  



  

٢٨  
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

با  1383گروه کشاورزي از سال  ،کشاورزي در دانشگاهقبل از تصویب تأسیس دانشکده 
دانشجو در مقطع کاردانی رشته امورزراعی و باغی فعالیت خود را رسماً آغاز  25پذیرش 

ه برخی از اعضاي هیات علمی با سابقه این گروه در استقرار و توسعه فضاي البت. نمود
با  1386از سال  .قش بسزایی ایفا نموده اندسبز سایت اصلی دانشگاه واقع در آذرشهر ن

آلمان، (اتمام تحصیالت بورسیه ها که اکثراً از دانشگاه هاي معتبر داخلی و خارجی 
در  ودند، فعالیت رو به گسترش این گروه آغاز شدالتحصیل شده ب فارغ) فرانسه و هند

تصویب شد و از ایجاد دانشکده کشاورزي هیئت امناي دانشگاه  1390جلسه مهر ماه 
و موافقت اصولی وزارت علوم  رسما کار خود را با سه گروه مستقل آغاز کرد 1390بهمن 

رشته  3سی ارشد و او طی مدت کوتاهی، چهار رشته کارشن. صادر گردید 1392در تیرماه 
. بیش از پیش رونق گرفت دانشکده پژوهشیو فعالیت آموزشی و شده  کارشناسی ایجاد

 کشت آزمایشگاه شامل دانشکده تجهیزاتی و امکانات آزمایشگاهی از برخی
 ژن، آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهان انتقال و ژنتیک مهندسی آزمایشگاه بافت،

ژنی،  تفنگ خانه تحقیقاتی، دستگاهگل زراعی، انسکتاریوم، فیتوترون،
  .باشددور در دقیقه می 3000فلورسنس و سانتریفوژ  میکروسکوپ
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  :تاریخچه دانشکده
    

  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ي   اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورز
  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  تعداد مربي  نام گروه آموزشي

  ۹  ۰  ۲  ۷  ۰  گياهپزشكيگروه 
  ۵  ۰  ۳  ۱  ۱  بيوتكنولوژيه گرو

  ۵  ۰  ۰  ۵  ۰  گروه زراعت واصالح نباتات
  ۱۹  ۰  ۵  ۱۳  ۱  جمع كل

  
  

  



  

٢٩  
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  

آنگاه ارزیابی میزان سازگاري و 
-توسعه کشت گیاهان دارویی، دانه

در ها هاي روغنی و هالوفیت
 اراضی شور

  

ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه 
، تولید بذر و نهال عاري از بیماري
تکثیر درون شیشه اي گیاهان 

ا و ه، جداسازي ژناقتصادي
ایجاد گیاهان آنها، کلونینگ 

 و انگشت نگاري گیاهان تراریخته

 
  

  
هاي بازآموزي و برگزاري دوره

هاي علمی و عملی به کالس
کشاورزان و دست اندرکاران 

  تولیدات گیاهی در استان
  
  
  
 

  
  

ارایه مشاوره به زارعین و باغداران 
در راستاي بهبودبخشی و ارتقاء 

 اورزي استانوضعیت کش

  

مدیریت و بررسی بیواکولوژي 
هاي گیاهی در  آفات و بیماري

فضاهاي سبز شهري و 
ها، انبارها و جنگلی،گلخانه

 سیلوهاي غالت

 

  
  
اي و بررسی تعیین تنوع گونه
هاي ات و کنهفونستیک حشر

 شرقیگیاهی استان آذربایجان

  
از  زمینی سیب غده ریز تولید
بذر  تولید و بافت کشت طریق

 کدوي جمله از داروئی گیاهان
و  روغنی کتان کاغذي، تخم

  همیشه بهار
 

  

 یاهانگ سازي اهلی و زراعی به
و ارتقاي  زا رنگ و معطر دارویی،
و  محصوالت آنها کیفی کمی 

  

  
توانمندي هاي کلی 

 کشاورزي دانشکده



  

٣٠  
 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی  28فعالیت رسمی خود را با پذیرش  1384این دانشکده در سال 

ز نموده است ر این دانشکده. مهندسی فناوري اطالعات آغا عضو هیات علمی  5 داراي در حال حاض

مقطع  بورسیه 2همچنین . است) مامور به تحصیل مقطع دکتريمربی  1 ستادیار وا 4(تمام وقت 

کادر هیئت علمی دانشکده اضافه خواهند شددکتري بزودي  در سه  در این دانشکده، دانشجویان. به 

 نرم افزارگرایش  -اطالعات، مهندسی کامپیوترفناوريگرایش -مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ع کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات مشغول علوم کامپیوت و  .هستند تحصیلر و یک مقط

گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته  –همچنین مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

 .هاي در حال تاسیس این دانشکده است

 :و مهندسی کامپیوتر دانشکده فناوري اطالعات

  :تاریخچه دانشکده     

 
  

  

  

  

  

  

        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعضاي هیأت علمی دانشکده 
  جمع كل  تعداد استاد  تعداد دانشيار  تعداد استاديار  بيتعداد مر  نام گروه آموزشي

  ۳  ۰  ۰  ۲  ۱  فناوري اطالعاتگروه 
  ۲  ۰  ۰  ۲  ۰  )جديد(مهندسي كامپيوتره گرو

ن و حتی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده در تخصص هاي مرتبط با این رشته در درصد فارغ التحصیال 90بیش از طبق آمار رسمی 

رد اتیدکه نشان از توانمندي دانشجویان و اسمشغول بکار هستند شرکت هاي صنعتی، رایانه اي، گرافیک، طراحی و مؤسسات علمی  . دانشکده دا

غ التحصیالن این دانشکده در مقاطع تحصی ر باالي قبولی فار ن  اکتسابی کشور و رتبهبرجسته هاي  لی باالتر در دانشگاهآما هآنا ای علمی  نشانگر پ

برگزاري دوره هاي تخصصی توسط دانشجویان آموزش دیده در طول سالتحصیلی از عالوه بر این،  .است دانشکدهقوي فارغ التحصیالن این 

  . هاي علمی این دانشکده بشمار میرود جمله توانمندي

هی در ارد» هاي بزرگ محاسبات توزیعی و پردازش داده«برگزاري اولین کنفرانس ملی تحت عنوان : ي دانشکده شاملها سایر موفقیت  بهشت ما

بهمن  ،94 کاربردهاي صنعتی اطالعات ارتباطات و محاسبات در  اتیک موش هاي ، 92اولین کنفرانس ملی توسعه  هشتمین دوره مسابقات ملی رب

ز  92یده شدن دانشجوي نمونه کشوري  سال رگز، ب92هوشمند در شهریور  کشوري  26کسب رتبه  از میان کل دانشگاههاي کشور، دانشکدهاین ا

  .است.... رشته کامپیوتر، برگزاري کرسی هاي آزاد اندیشی، بیستمین المپیاد کشوري نهاییدر مرحله 

ر میرودفناومستقل  دانشکده وتنها تأثیرگذارترین عنوانه باکنون این دانشکده  هم  .ري اطالعات و مهندسی کامپیوتر در شمال غرب کشور بشما
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک نگاه

  
  پردیس تبریز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  

رشنه هاي تحصیلی پردیس 
  تبریز

  مقطع دکتري  مقطع کارشناسی ارشد  مقطع کارشناسی

  )مجازي(مهندسي فناوري اطالعات *
  )مجازي(مي محضشي*

  شيمي تجزيه*
  فيزيك نظري*
  قدرت-مهندسي برق*
  سازه- مهندسي عمران*
  رياضي كاربردي*

  شيمي تجزيه* 
  مولكولي-فيزيك اتمي* 

خیابان دامپزشکی، (ز دانشگاه در کوي خطیب شمالیساختمان پردیس تبری
متر  9000در داخل شهر تبریز واقع است که با مساحتی بالغ بر ) خیابان ورزش

متر مربع، محل برگزاري دوره هاي آموزش  6500مربع و زیربنایی در حدود 
با اخذ موافقت  1392مجازي و آزاد این دانشگاه بوده و در اردیبهشت ماه سال 

ت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان پردیس تبریز، گام بلندي در جهت وزار
گسترش فعالیت هاي آموزشی و دوره هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید 

پردیس  92-93از ابتداي سالتحصیلی . مدنی آذربایجان برداشته شده است
ر رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتري، دو 5تبریز با پذیرش دانشجو در 

جدیدي از فعالیتهاي علمی خود را در کشور آغاز نموده است که با فناوري 
ه تري  هاي به روز دنیا همخوانی داشته و امکان تبادل دانش در سطح گسترد

  . را فراهم می سازد
 


