
 



  

 



  
 

سرآغاز هفته پژوهش و  دهه پایانی آذر ماه هرسال،

اعضای  کند تافنآوری است که فرصتی را فراهم می

محترم هیات علمی و پژوهشگران سختکوش تولیدات 

مندی جامعه ی خود را برای بهرهعلمی، تحقیقی و تخصص

استمرار این حرکت عظیم علمی نوید  علمی عرضه کنند.

 کشور است.توسعه پایدار بخش و زمینه ساز 

در هفته پژوهش امسال نیز به مدد همکاران علمی 

برتارک دانشکده فنی و  بزرگوار و همکاران پژوهشی

مهندسی نقشی خوش نشست. با توجه به استقبال اعضای 

های که توسط گروه هاییهیات علمی و درخواست

ها صورت گرفته بود، در جهت برگزاری برنامه آموزشی 

یری هفته پژوهش با حداقل اجرای یک برنامه توسط هر عضو هیات علمی در حد شورای تصمیم گ

حیطه برنامه ها به شرح  6بضاعت زمانی هفته پژوهش، موافقت گردید. بنابراین در هفته پژوهش در 

 زیر اجرا شد.

 (پردیس کرجز )برپایی غرفه با همراهی شرکت گاز استان البر -1

 (پردیس تهرانبرپایی غرفه با همراهی شرکت مهر کام پارس و شرکت مترو ) -2

های در شهرکهای مشترک دانشگاه و واحدهای مستقر برگزاری میزگرد بررسی همکاری -3

 (پردیس تهرانبا رویکرد مدیریت و مهندسی صنایع ) صنعتی

های تحقیقاتی رزمی و اولویتاهای دانشگاه خوندیتوانم ها وپتانسیلبرگزاری میزگرد بررسی  -4

 شرکت توزیع نیروی برق البرز جهت توسعه همکاری )پردیس کرج(

 (پردیس تهران) ISIبرگزاری کارگاه ابزار تحقیق و نوشتن مقاالت  -5



  

های نوین اطالعاتی سخنرانان دکتر معین آوریبرگزاری همایش یکروزه روند پیش رو در فن -6

 و دکتر لطفی کامران )پردیس تهران(

بیان  1396ای از گزارش برگزاری هفته پژوهش دانشکده فنی و مهندسی سال در ادامه خالصه

 گردد.می

های در شهرکهای مشترک دانشگاه و واحدهای مستقر برگزاری میزگرد بررسی همکاریگزارش 

 (پردیس تهرانبا رویکرد مدیریت و مهندسی صنایع ) صنعتی

 عیمشترک دانشگاه و صنا یها یهمکار یبررس زگردیم نیاول

 یو مهندس تیریمد کردیبا رو یصنعت یمستقر در شهرک ها

 .برگزار شد   عیصنا

 یصنعت یبا حضور مسوالن شرکت شهرک ها زگردیم نیا

 تیریمد یدانشکده ها یعلم اتیه یتهران و مشاوران و اعضا

صاحبان  ،انیدر جمع استادان، دانشجو یو مهندس یو فن

روز سه شنبه  12تا  9ساعت  ،یو مشاوران صنعت عیصنا

 .دانشگاه در  تهران برگزار شد حانیدر سالن ابور14/۰9/96

 یها یزیاز اقدامات و برنامه ر یابتدا گزارش زگردیم نیا در

که در شهرک  عیتوسعه کسب و کار صنا ییمرکز رشد و شکوفا

 .دیگرد هیشمس آباد مستقر است ارا یصنعت

هدف و برنامه  زگرد،یم سییدانشگاه، به عنوان ر یکاربرد قاتیگروه تحق سییر ،یدکتر لواسان یآقا

 .اعالم نمود و افزود عیموثر دانشگاه و صنا یهمکار یراهکارها ینشست را بررس نیا



  

 ،یدانشگاه خوارزم استیمنطقه آزاد قشم و مشاور ر رعاملیمشاور  مد ،یمهندس قاهر یدر ادامه آقا 

جامعه و  لینگرش دانشگاه نسبت به مسا ریینمودن دانش، ضرورت تغ یکاربرد تیاهم نییبا تب

 .نمودند انیصنعت را ب لیحل مسا یبرا یانجام کار گروه تیاهم نیهمچن

 تیو اهم گاهیبا اشاره به جا ،یصنعت یکوچک شرکت شهرک ها عیمهندس مصدق، معاون صنا خانم

 یآموزش یافزود اگر دوره ها ،یازسنجیبر ن یرفع مشکالت آنها مبتن تیو اهم ها sme کوچک عیصنا

از آنها  ینباشد، مانند گذشته استقبال عیصنا یواقع یازهاین یراه حل دانشگاه و مشاوران در راستا ای

  .وجود نخواهد داشت

داشت آنچه که به عنوان  انیب تیریدانشکده مد یمعاون پژوهش ،یدر ادامه نشست خانم دکتر خدام

 تیریدر صنعت است. چه بسا اگر مد تیریمطرح است در واقع عدم مد عیبحران در صنا تیریمد

طرح  دیبحران وجود داشته باشد. لذا با تیریبه مد ازیشد که ن یوجود داشت به بحران منجر نم

 .گردد فیها تعر sme یصنعت برا کینیبر کل یمبتن تیریمد بهبود یها

 

 یصنعت یشرکت شهرک ها ینیو کارآفر یتوسعه صنعت ریمد ،یمهندس رفعت یآقا زگرد،یم نیا در

از طرح ها و  نیکوچک و همچن عیاز صنا یصنعت یشرکت شهرکها یتهایاز حما یتهران فهرست

 .نمودند انیها را ب sme یبهره ور شیبهبود و افزا یدر راستا یدانشگاه ینامه ها انیپا

و  2۰تا  بیدکترا به ترت یارشد و رساله ها یکارشناس ینامه ها انیاز پا تهایحما نیافزود در ا یو

 .انجام خواهد شد یمال تیحما الیر ونیلیم 5۰بهبود تا سقف  یطرح ها یو  برا الیر ونیلیم 4۰

به اقدامات انجام شده در حوزه  ،ییمرکز رشد و شکوفا ندهیدکتر سبط، نما ینشست آقا نیا در

 انیشمس آباد اشاره کرد و ب یمستقر در شهرک صنعت یواحدها یابیو عارضه  یآموزش یجازسنین

 عیحضور و ارتباط با صنا یبرا انیو دانشجو یعلم اتیه یحضور اعضا یداشت که بستر مناسب برا



  

 ییرا شناسا عیصنا یواقع یازهاین توانیشرکت فراهم شده است و بدون حضور فعال نم نیدر ا رمستق

 .نمود فینامه تعر انیپا ایرفع آن طرح  یو برا

 عیمبتالبه صنعت در حوزه ارتباط با دانشگاه در دست خود صنا لیاز حل مسا یافزود که بخش یو

استقبال و دانشگاه را در  یو کارآموز یدرس یپروژه ها یبرا انیاز حضور دانشجو دیبا کهییاست. جا

حل  یبرا دهیدانش آموختگان دوره د نیو از همرسانند  یاری انیو موثر دانشجو یآموزش کاربرد

 .ندیمشکالت خود استفاده نما

اقدامات  یدانشگاه، ضمن برشمار یآزاد و مجاز یدکتر زاهد، معاون مرکز آموزش ها یانتها آقا در

راستا  نیآزاد در هم یخدمات مرکز آموزشها یبه معرف ییانجام شده در مرکز رشد و شکوفا یآموزش

 رتتوان و مها شیدوره ها که در جهت افزا نیدعوت کردند در ا انیپرداخته و از تمام دانشجو

 .ندیاست شرکت نماشده  هیو ارا یصنعت طراحدانشگاه در حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 برگزاری میز گرد به روایت تصویر

 

 

 



  

 یهاتیو اولو یدانشگاه خوارزم یهایو توانمند هالیپتانس یبررس زگردیم یبرگزارگزارش 

 یلبرز جهت توسعه همکاربرق ا یروین عیشرکت توز یقاتیتحق

 عیو شرکت توز ینشست مشترک دانشگاه خوارزم

در محل  11/9/1396برق البرز روز شنبه مورخ  یروین

 نیا ی. در طدیبرگزار گرد یو مهندس یدانشکده فن

دانشکده  یو معاون پژوهش استیجلسه که با حضور ر

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه،  ریمد ،یو مهندس یفن

 یآموزش ها کزمر استینفت، ر یمرکز پژوهش استیر

 نیمسئول زیو ن یعلم ئتیه یاز اعضا یآزاد، جمع

برق البرز همراه بود، نحوه توسعه  یروین عیشرکت توز

 نیقرار گرفت. در ا یمورد بررس نیطرف یها یهمکار

گذشته توسط  یها یجلسه، نواقص موجود در همکار

اساس،  نیقرار گرفت و بر هم یمورد بررس نیطرف

 . دیگرد نییتب ندهیدر آ ها ینحوه توسعه همکار

و  یبررس ندیو فرآ یدانشگاه خوارزم یعلم ئتیه یتوسط اعضا یپژوهش یارائه طرح ها نحوة

گسترش  ،ییدانشجو ینامه ها انیاز پا تیبرق البرز، نحوة حما عیتوز شرکت در هاآن بیتصو

 دیبودند که مورد تاک یاز اهم موارد یآزاد، تبادل اطالعات فن یآموزش ها نةیدر زم یهمکار

 ش،یاز پ شیب یها یجهت توسعة همکار نیقرار گرفتند. لذا با توجه به اهتمام طرف نیطرف

با صنعت برق  یارتباط دانشگاه خوارزم شتریشاهد رونق هر چه ب کینزد یا ندهیدر آ میدواریام

 .میباش

 



  

 

 

 برگزاری میز گرد به روایت تصویر

 
 

 

 



  
 

 ISIبرگزاری کارگاه ابزار تحقیق و نوشتن مقاالت گزارش 

تحصیالت  انیو ثبت نام دانشجو یمراحل ادار یپس از ط

 4 کارگاه ،پژوهشیمعاونت توسط همکاران  دانشکده تکمیلی

برگزار شد. 19/۰9/1396  در روز یسیمقاله نو یساعته آموزش

را در  ریز نیناو، ع احمد سلسبیلیدکتر  یدوره؛ آقا نیمدرس ا

ابعاد مختلف نگارش و چاپ  حیطول دوره مطرح نموده و به تشر

 .مقاله پرداختند

 ده،یعنوان، چک ریمختلف مقاله نظ یقسمت ها یبررس -

 یریگ جهیو نت یمقدمه، بدنه اصل

مختلف  یدر نوشتن قسمت ها یکاربرد یها کیتکن -

 مقاله

 آنها یمختلف و نحوه اعتبار سنج یها شیبا مجالت و هما ییآشنا -

 داوران یده ازیو نحوه امت یپروسه داور ینحوه ارسال مقاله به ژورنال و بررس -

 دهیو گرفتن ا یمقاله خوان یها کینتک یبررس -

 IEEEرینظ ییمقاله در ژورنال ها یجستجو یها کیتکن -

 ارسال مقاله ینحوه انتخاب مناسب مجله برا -

 13شرکت کردند و کارگاه در ساعت  تحصیالت تکمیلی انینفر از دانشجو 42دوره  نیا در

 .دیمذکور به انتها رس یها خیتار 17شروع و در ساعت 



  

 

 برگزاری کارگاه به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

های نوین اطالعاتی سخنرانان آوریبرگزاری همایش یکروزه روند پیش رو در فنگزارش 

 دکتر معین و دکتر لطفی کامران

 ندهیراه آ ریمس یبا هدف معرف شیهما نیا

 یستمهایس یبا تمرکز بر رو یاطالعات نینو یها یفناور

 .دیگردبرگزار   عیپردازش سر یهاستمیکالن داده و س

 یهاستمیروزافزون س تیبه اهم تیعنا با

عنوان به عیپردازش سر یهاستمیداده و سکالن

علوم و  یهااز حوزه یاریدر بس یضرور رساختیز

 ،یشناسهانیک ،یمیش ک،یزیف ،یاضیاز جمله ر ع،یصنا

 جادیا ت،یریو مد یعلوم مهندس ،یشناسنیزم ا،یجغراف

 کردیهم از رو ،و صنعتگران شمندانیاند انیم ییافزاهم

 شیهما نیا یو هم کسب و کار، از اهداف اصل قاتیتحق

که  ،یدیبا حضور سخنرانان کل شیهما نیبود. ا

 نیچنو هم عیسر یداده ها و پردازش هاکشور در حوزه کالن یمل یهاپروژه انیو مجر نیمسئول

در سالن  12تا  ۸:3۰حوزه فعال هستند، روز چهارشنبه هشتم آذر از ساعت  نیکه در ا ییشرکتها

  .تهران، برگزار شد سیپرد ،یدانشگاه خوارزم حانیابور

اطالعات در خصوص نقشه  یاز پژوهشگاه ارتباطات و فناور نیدکتر مع یآقا شیهما نیا در

نقشه  نیپروژه تدو یبعنوان مجر شانینمودند. ا یراه کالن داده ها: از پژوهش تا کسب و کار سخنران

 العاتاط یپروژه در وزارت ارتباطات و فناور نیبه ابعاد مختلف ا یسخنران نیراه کالن داده ها در ا



  

 یو چالشها و فرصتها ایو کسب و کار حوزه کالن داده ها در دن یپژوهش یکردهایپرداختند و رو

 .کردند حیموجود در کشور را تشر

اطالعات: فرصتها و چالشها بود  یفناور ندهیکامران در خصوص آ یتر لطفدک یآقا یسخنران

 خچهیبه تار یادیبن یاز مرکز دانشها یمل دیپروژه گر یبه عنوان مجر شانیا یسخنران نیکه در ا

 یپردازش یستمهایس یبر رو شانیا یاز ابتدا تاکنون پرداختند و تمرکز سخنران یتحوالت تکنولوژ

 نیبود و همچن یو هم نرم افزار یسخت افزار کردیکالن داده هم از رو یستمهایباال و س ییبا کارا

 کی جادیبه همه دانشگاهها با ا یارائه خدمات پردازش یبا هدفگذار یمل دیپروژه گر حیبه تشر شانیا

 گریکدیبه  یدانشگاهها و مراکز مختلف پژوهش وتریاز بهم متصل کردن مراکز سوپرکامپ دیساختار گر

  .باشد یم

ند صحبت کرد یاطالعات نینو یها یدر فناور شرویدر خصوص روند پ یرطاهریدکتر م خانم

وسعه ت یبه رقابت کشورها یدانشگاه خوارزم یعلم اتیبعنوان عضو ه شانیراستا ا نیکه در هم

ه کردند که در اشار 2۰2۰اگزا تا سال  یبا توان محاسبات یپردازش یرساختهایز یدر راه انداز افتهی

حوالت تبه  شانیا نیوجود دارد و همچن کایو امر نیدو کشور چ نیب یجد اریرقابت بس انیم نیا

  .مختلف و توسعه کشورها پرداختند عیدر صنا یمحاسبات یرساختهایز نیاز وجود چن یناش

ه توسط ک یابر انشیبا را وتریکامپ یو مدلساز یساز هیبا کارگاه شب شیهما نیا تینها در

رائه فعال در کشور در ا یاز شرکتها یکیبعنوان  یمهندس سلطان یآقا نیشرکت سور رعاملیمد

 .دیبه اتمام رس یابر انشیخدمات را

 نینو همچ کیزیو ف یاضیر ،یو مهندس یفن یمحترم از دانشکده ها دیاسات شیهما نیا در

 عالقمند حضور داشتند. انیدانشجو

 

 



  

 برگزاری همایش به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 غرفه دانشکده به روایت تصویر


